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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas semua 

berkat, hikmat, dan anugrah pertolongan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Analisis 

Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. Kereta Api Indonsia (Persero) 

Bandung “. 

 Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti 

ujian Ahli Madya Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Selama persiapan dan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis telah 

banyak menerima bimbingan, bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Allah SWT atas segala berkat, hikmat, pertolongan, kekuatan, kasih dan 

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 
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2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendidik serta memberikan kasih sayang, 
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dengan baik. 
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Widyatama. 
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7. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yang telah membimbing dengan 

sabar dan penuh perhatian, serta meluangkan waktunya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

9. Bapak dan Ibu dosen  pengajar Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. 

10. Direksi dan staf pegawai PT KERETA API khususnya untuk Bapak Sunanto 

yang telah membantu dalam pengumpulan data-data untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini.   

11. Sandia Harry E.P yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk 

segera menyelesaikan Laporan Tugas Akhirnya. 

12. Anak – anak kostn pelita 2 no. 18: geby, angel, fany dan sany. Terima kasih 

atas kekompakan dan kerja samanya selama tinggal di tempat kost. 

13. Desy cina, ulil, mas eka, cugoy, nenden, nita, sheila, hilma dan nissa yang 

sering kumpul – kumpul bareng di tempat kost. 

14. Sahabat – sahabatku: winny depooh, echie, ovie, wanda, byet, meong dan 

imel yang selalu memberikan semangat baru. 

15. Seluruh teman-teman Universitas Widyatama yang selalu memberikan 

semangat dalam perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih dan sukses selalu 

serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan dan ketulusan yang telah 

penulis terima. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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