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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 

PENERAPAN PSAK NO.23 TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN PADA 

SWAMITRA BANDUNG.” 

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: 

1. Kedua Orang Tua H. Enjang Rahmat dan Hj. Risa Ningrum, adik-adik tercinta 

Yulfi fajar ramadhan dan Moch.Tegar Fajar Fadilah yang selalu memberikan 



iv 
 

do’a, dukungannya, kasih sayang yang tiada tara sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini “HATUR NUHUN”. 

2. Yang terhormat Ibu Shinta Dewi Herawati, S.E., M.M., 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. Yang Terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., selaku 

Sekretaris Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

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

Yayasan Universitas Widyatama. 

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

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

Universitas Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

9. Staf Administrasi Perpusatakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan 

yang telah diberikan. 

10. Terima kasih kepada Unit Usaha Swamitra yang 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. 

11. Buat sahabat-sahabatku  yang dari awal kuliah bener-bener membuat warna masa 

kuliah selalu bikin nyaman dan konyol, Ardhi (mas), Rahadian (fly),Fasya 

(unyil),Alan (lancah),Firman (mpim), Wulandika (DD). 
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12. Anak-anak kosan bu endang (kosn 58) yang mendirikan tim futsal “POCI 58” 

yang banyak banget memberi warna suka dan duka dikosan, ada Mas Ardhi, Fly, 

Unyil, Asep (cops), Agung (a botak), okkeu (abang okepz), Edwardus (kardus), 

Antony (tony), Kusworo (kuz”), Haris,  A Sani, A Chuky, Openk, Andes. 

13. Buat Allisa, Irma dan teman-teman seperjuangan yang lain pada saat menyusun  

tugas akhir. 

14. Orang yang paling saya cintai,sayangi yang insya allah bakal saya nikahi yang 

saya temui di kampus Universitas Widyatama dan hal yang tidak akan pernah 

lupa dengan tanggal 28 Februari 2012 yaitu Nenden Permata Hati, yang selalu 

memberikan rasa sayangnya, semangat, dukungan dan do’anya selama ini, yang 

mekipun jauh di PWK “HHHAAA” .  

15. Bapak H. Ayub Syahida dan Ibu Hj.Masruroh, dan tak lupa untuk  A Erwin, A 

Iqbal, A Ari, A Yayan serta para istri dan anaknya  yaitu keluarga yang sangat 

baikkk bangeeett, saya bersyukur alhamdulillah memiliki keluarga baru yang 

sangat menyenangkan buat saya Amin. 

16. Buat para teman SMA,SMP terutama “BBS” Jati, Adze, Gaga, Nanan, Tukul, 

Cimenk, Brenk, Ahan, Dena, Om Dika, Pintul, Beri yang selalu bikin ketawa 

karena kekonyolannya apabila saya sedang ada di soreang. 

17. Ibu dan Bapak Endang selaku ibu dan bapak kost, tetep betah walaupun kadang 

suka bawel. 

18. Buat Ibu Ale, Ibu Atun,  Mang Opik, Abang Kantin, Tukang Nasi Goreng, Mas 

Bejo, Nasi Padang, Ibu Seblak, Ibu Cumi (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 3 tahun ini. 

19. Mang Roni, Mang Patah, A Dudi, Openg, Egod, Hilman, Dodi  yang setia terus 

di Show Room “Lutpy Motor” di Soreang. 

20. Semua Mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2009 atas kebersamaan dan 

kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung. 
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21. 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, Oktober 2012 

 Penulis 

 

 

 

       (Lutfi Fajar Firdaus) 

 


