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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, berkat 

dan kasih-Nya yang sempurna kepada penulis sehingga pada akhirnya dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penyusunan 

dan Pelaporan Arus Kas pada PT. Kereta Api (Persero)” ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelasaikan program studi Diploma III 

Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Fakultas Ekonomi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 

Dalam meyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencurahkan berkat yang berkelimpahan 

kepada penulis 

2. Alm Papa dan Alm Mama tercinta, yang selama ini telah memberikan kasih 

sayang, bantuan, dukungan yang sangat berarti baik materil maupun spiritual 

serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 

3. Bapak Paulus Sugianto Yusuf, S.E.,M.T., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam mengarahkan dan 

membimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak T. Ontowiryo, S.E.,MBA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak DR. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Prodi Akuntansi D3 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Enan selaku pembimbing dalam melakukan penelitian pada PT. 

Kereta Api (Persero) Bandung yang telah memberikan waktu dan tenaga 

untuk memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam melengkapi data 

pada Tugas Akhir. 

9. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membina penulis 

selama mengikuti perkuliahan, seluruh staf dan karyawan Universitas 

Widyatama yang telah mempersiapkan semua saran dan prasarana yang 

dibutuhkan selama perkuliahan. 

10. Kakak dan Abangku tersayang yang selalu memberikan dukungan, masukan 

dan doa kepada penulis. 

11. Sahabat-sahabatku tercinta, Teh Tince, Nenden Siti Robiah, Nita Siska, dan 

Hotmayati, terimakasih untuk pertemanan yang menyenangkan dan untuk 

keceriaan dari awal perkuliahan sampai sekarang. Love you all.    

12. Kepada teman-temanku Fanny, Rd. Rani, Nadya Safirah, Nadya Ratu, Suci, 

Agung, Eka, Khanif, Riska, Lussy, Aco dan teman-teman di kampus yang 

namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terimakasih dan sukses selalu. 

13. Yusaq Situmeang yang sudah memberikan waktu, tenaga, fikiran, dukungan, 

semangat, dan kasih sayang yang berharga bagi penulis. Thanks for 

everyting.  

 

Semoga Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada 

semua pihak atas segala kebaikan dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa 

laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun 

pembahasannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan dan 

saran juga kritik membangun dari semua pihak agar dalam kesempatan lain dapat 

lebih baik lagi. 
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Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak. 

 

 

 

         

Bandung, Oktober 2012 

 

 

Romawuli Simamora 

 

 

 
 


