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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ TINJAUAN ATAS 

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS SESUAI PSAK NO.2 PADA 

DEPARTEMEN AKUNTANSI AEROSTRUCTURE PT. DIRGANTARA 

INDONESIA (PERSERO) “.  

Adapun maksud serta tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 

Program Studi Akuntansi Diploma III Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran dari pembaca. 

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, doa, serta dukungan dari berbagai pihak 

baik moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis. Atas bantuan tersebut, 

dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak 

terima kasih terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis 

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, selanjutnya tidak lupa penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 
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1. Kedua Orang Tua tercinta H. Isak Kurnia dan Hj. Eti rohaeti serta kakak-

kakakku Wawan miftah sopian, Susi sulistiawati, Agus syamsu wahid, Rini 

sondari, dan Linda febrianty yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa 

dan kasih sayang yang begitu besar dan tiada henti kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. 

2. Yang Terhormat Ibu Hj. R. Ait Noviatiani, S.E.,M.Si.,Ak. selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing serta memberikan petunjuk dan nasehat yang sangat berarti dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koebandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

8. Staf Administrasi Perpusatakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan 

yang telah diberikan. 

9. PT Dirgantara Indonesia yang telah memberikan kesempatan penulis untuk kerja 

praktik (magang), terutama seluruh staf bagian keuangan perusahaan yang telah 

membantu penulis memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan mengenai 

perusahaan dan materi yang diteliti. 

10. Terimakasih untuk Arizky Prayogo tercinta yang selalu memberikan keceriaan, 

selalu memberi doa, dukungan serta kasih sayang tiada henti terhadap penulis.  
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11. Buat sahabat-sahabatku seperjuangan dari awal kuliah hingga saat ini , Virca, 

Dewi, Dini, Dede, Kania, Hilma, i love u all. Terimakasih untuk hari-hari kalian, 

akhirnya KULIAH SELESAI BROOO! 

12.  Naisya, Tasya, Icha, Mpim, Fasya, Mas ardhi, Fly, Abang, Maulinda, Rika, Susi, 

Nunik, Erliana, Bayinun, Mega dll terimakasih untuk dukungan selama 

perkuliahan. UNO kaleeeeeeeeee 

13. Anak-anak kosan orange yang telah menjadi keluarga kedua selama penulis 

menyusun tugas akhir. Naya, Kania, Uni, Sisi, T.Lia, Puput, Sindy, Ghea yang 

telah memberi semangat dan telah menjadi keluarga ke2 . 

14. HAWE yang selalu menghibur setiap kali penulis patah semangat, LOVE so 
much girls! 

15. Buat (SR) Egi, Fajar, Dwi makasih sr tersayang atas dukungan, dan candaan 

kalian yang selalu menemani penulis setiap waktu. Aku cinta kalian.  

16. Buat Ibu Nasi Kuning, Mang Sate, Tukang Soto, Tukang Nasi Goreng, mang 

pekok, Nasi Padang, Ibu Seblak, Ibu ayam (Bu Ani), Bapak Nasi Kuning 

kampus, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sebagai anak 

kosan saya berterima kasih selalu menyediakan makanan selama 6 bulan. 

17. Semua Mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2009 atas kebersamaan dan 

kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung. 

18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah turut 

membantu terselesaikannya laporan tugas akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. 

 

 Bandung,Desember 2012 

 Penulis 

 

 

 

         (Kiki Kurniawati) 


