
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan  Tugas 

Akhir yang mempunyai “ANALISA ANGGARAN PROYEK PADA PT. P-

COMMUNICATION BANDUNG” ,  yang disusun sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar Diploma tiga pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi bahasa, materi, ataupun teknik penulisannya. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang 

tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis akan 

menerima kritik dan saran yang menunjang terhadap kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihakang selama ini telah memberikan kepercayaan 

dan dorongan do’a, materi maupun spiritual untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 



 

.Dalam kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini, diantaranya:  

1. Orang tua yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membimbing 

penulis untuk menjadi seorang manusia yang berguna. 

2. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M.,  selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

3. Ibu Tanti Irawati S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya serta memberikan masukan dan dorongan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Nita dan Bapak Hadi yang telah memberikan ijin untuk melakukan 

penelitian di PT. P-Communication khususnya dalam bidang anggaran. 

5. Bapak Away yang selalu membantu dalam pengumpulan data pada PT. P-

Communication. 

6. Seluruh keluarga di rumah yang telah memberikan do”a, semangat lahir dan 

batin.  

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas 

akhir  ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. 

 

 



 

Besar harapan penulis, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua, khususnya bagi Mahasiswa Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

Bandung, Desember 2009 

         

 

         Penulis 

 

 



Ucapan Terima Kasih 

 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya 

atas segala ilmu dan pengetahuan, bantuan, diskusi, semangat, dan kasih sayang serta perhatian 

yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih kepada : 

1. Allah SWT atas semua yang telah diberikan kepada penulis. 

 

2. Teman-teman sehati seperjuangan, Agung, Yudianto, Gibon, Riska J, Parikesit, Idoy, 

Indra, Ferry H, Deny R, Eka H, Nenden R, Putri, Heriyanto, Yuanita, Haidar, Nosagiana, 

Windy Nurjaman, Dimas Hartawan, Ari Wibowo, Hendra, Yuki, Vedi Juliawan, Oxta, 

Yohanes,  dan yang lainnya yang telah memberikan do’a, serta selalu mendukung dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

3. Serta untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu 

penulis baik selama masa perkuliahan, maupun selama pengerjaan Tugas Akhir, 

terimakasih terimakasih dan terimakasih. 

 

4. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas akhir  ini yang 

tidak mungkin disebutkan satu-persatu. 

 

 

 


