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KATA PENGANTAR 

 

Segala pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul:   “Tinjauan Atas Penentuan Harga 

Jual Sewa Excavator dan Bulldozer Pada PT Bintang Gunung Perkasa,” 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

menyelesaikan program studi Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, namun penulis berharap Laporan Tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi para pembacanya. Segala kritik dan saran yang berguna untuk 

perbaikan Laporan Tugas akhir ini lebih lanjut akan penulis terima dengan tangan 

terbuka.  

Laporan Tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, 

dukungan doa dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu  Rima Rachmawati, S.E., M.M., Ak.,C.A. selaku dosen pembimbing 

sekaligus sebagai kaprodi akuntansi D3 yang telah berkenan meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, ilmu-ilmu dan arahan dalam penyusunan tugas akhir penulis. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko. Ir., D.E.A. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak.,C.A. selaku Sekretaris 

Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 
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telah memberikan pengarahan selama pengajuan proposal laporan tugas akhir 

hingga disetujuin. 

6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Staf Akademik, 

Staf Administrasi dan Perpustakaan yang telah banyak memberikan bantuan 

dan pelayanannya kepada penulis. 

7. Bapak H Surachman HD selaku pimpinan PT Bitang Gunung Perkasa yang 

telah menerima penulis untuk mecari data dan informasi yang dibutuhkan di 

PT Bintang Gunung Perkasa 

8. Kepada orang tua saya ibu Hj. Juharni serta bapak saya bapak Herman hafid 

yang selama ini telah menjadi orang tua baik bagi saya. Aku sayangi dan aku 

cintai mama dan papah walaupun kalian berdua sudah tidak bersama lagi. 

9. Teman-teman SMPN 25 Makassar terutama anak-anak kalas IX-2 yang selalu 

membantu penulis dan memberikan masukan positif bagi penulis. 

10. Teman-teman SMAN 16 Makassar terutama anak Xii- ips2 yang selalu 

menerima keadaan yang saya alami dalam suka maupun duka juga suntikan 

semangat dalam hal apapun yang selalu kalian berikan. We Stand As One!! 

11. Keluarga Besar Foya Foya Comunity (FFC) Universitas Widyatama yang 

selalu memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini. Cepetan susul gue! 

12. Saudara-saudara seperjuangan saya, #Tenbrothers terima kasih buat kalian 

yang selalu mendukung setiap pergerakan, pengalaman, proses, arahan, sedih, 

senang, susah, keceriaan, dan kebersamaan kita selama dikampus semoga 

persaudaraan ini bisa terus terjalin sampai kapanpun. *keprok barudak* 

13. Kakak-kakak 2009, Julian Sina cs terima kasih buat kalian yang selalu 

memberikan masukan dan saran yang positif untuk saya selama dikampus, 

senang bertemu kalian sampai bertemu di puncak kesuksesan. 

14. Teman-Teman kelas B : Fanny noor fau, Nadya safira, Rd.Ranny, Nadia ratu 

chaerun, Tante Tiny, Fikri alwi, Suci nurhanisa, Hotmayanti, Sheilatofani, 

Desi darwati, Ahmad solehan, Wahyu pratama, Khanifnur diansyah, Rizka 

coker aprilia, M.Agung ismail, Nenden siti, Romawuli simamaung, Nita 

siska, Riephani julian, Elgarini, Astri sulastri, Christy PK, Azhar hanip, 
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Jamaludin, Firman martono, Andreas febrian, Amet saepudin, Berryar 

diansyah, Ardiansyah ibro, Bungyon dan temen2 semuanya yang tidak dapat 

disebutkan satu- persatu. Terima kasih buat bantuan dan dukungan selama 

masa perkulihan dan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.. semangat 

buat yang mau nyusun juga. 

15. Terima kasih juga buat Keluarga Besar Pemerintahan Mahasiswa yang telah 

memberikan ilmu dan kegiatan–kegiatan yang positif yang kelak akan saya 

gunakan dimasa depan, amin. 

16. Juga tidak lupa terima kasih saya untuk seluruh Keluarga Besar Sema 

Fakultas Ekonomi yang telah memberikan berbagai pengalaman berharga 

untuk saya. 

17. Untuk wanita-wanita yang hampir mampir buat mengisi cerita di kehidupan 

saya dan yang saya kagumi: 

18. Rahrah, makasih raharah udah mau kenal akbar kalo aja waktu itu akbar ngga 

telat kenal dan ngasih manuver ke kamu pasti kamu ngga bakalan sama orang 

lain. 

19. Carissa , makasih al udah mau kenal akbar maaf kalo akbar pernah suka sama 

kamu hehe salam buat kelurga ya. 

20. Ania , makasih udah pernah ngasih kebaikan sama perhatiannya waktu dulu, 

yang semangat kuliahnya, maaf kalo akbar punya salah, salam buat Ibu sama 

Bapak yah. 

21. Sukma , makasih buat kesan pertamanya, jangan nakal terus sama mamah ya 

gemukin lagi badannya, maaf  kalo akbar punya salah, salam buat keluarga. 

22. Ayuh sasmita, makasih buat sikapnya yang selalu ngebangunin subuh-subuh, 

selalu ngingetin ibadah, dan makasih buat email pertama akbar yang pernah 

kamu bikinin, maaf kalo akbar punya salah, salam buat keluarga. 

23. Kiki , makasih ki buat semua kesabarannya maafin akabar kalo dulu akbar 

terlalu cuek sama kamu, ga pernah serius kalo lagi ngobrol sama kamu, 

semangat kuliahnya, salam buat keluarga. 
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24. Ulfa zarah, makasihi buat sekeler kue keju dan secangkir kopi hitam panas, 

padahal akbar kan ngga suka kopi item kenapa waktu dulu mamah kamu 

ngasih kopi item haha, maafin akbar kalo punya salah, salah buat keluarga. 

25. Maynanda makasih udah buat aku menjadi semangat karna kamu bisa 

membuat inspirasi aku semakin lancar, semoga kelat kita bisa bersama, amin  

26. Elsa terima kasih udah mau menjadi pacar yang baik udah mau ngebantuin 

buat mengerjakan tugas akhir aku semoga kita langeng sampe nikah yah. 

27. The last semua pihak, keluarga, sahabat, dan yang telah membantu dan 

memberikan semangat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

 

 

 

Bandung,  2014 

 

  

 

                                                                                                          M. Akbar 


