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KATA PENGANTAR 

 

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul  “TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN DAN BESAR MANFAAT 

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT) ASURANSI KEMATIAN 

UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PT. TASPEN 

(PERSERO).” 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuaan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, segala macam saran dan kritik dari berbagai pihak yang 

sifatnya mambangun sangat penulis harapkan.  

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini penulis telah banyak 

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

itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada :  

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan karunia-Nya, puji dan 

syukur tiada henti dipanjatkan. 

2. Bapak dan Mamah tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, 

do’a, nasehat, dan bantuan moril maupun materil selama penulis 

menempuh pendidikan dari awal sampai dapat menyelesaikan studi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Adik-adikku tersayang Rizal Zaelani dan Aderiyan Zaelani serta semua 

anggota keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan 

motivasi dan dukungan untuk penulis. 

4. Ibu R. Ait Novatiani, HJ., S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

sudah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas bimbingannya. 

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

Universitas Widyatama Bandung. 
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6. Bapak Dr. Islahhuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

7. Bapak R.Wedi Rusmawan K, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Unversitas Widyatama Bandung. 

8. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Diploma III  Universitas Widyatama Bandung. 

9. Ibu Tety Lasniroha S., S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku dosen penguji, terima 

kasih atas waktu yang telah diluangkan dalam pelaksanaan sidang 

komprehensif. 

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, yang telah 

banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu. 

11. Bapak Ade, yang telah banyak membantu penulis dan memberikan 

berbagai informasi-informasi dalam masa perkuliahan hingga proses 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

12. Karyawan, Staff Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika yang 

membantu penulis selama belajar di Universitas Widyatama. 

13. Bapak Insyafiono, Ibu Arfiyani, Ibu Cucu, Bapak Setiaman, Bapak 

Answardi serta seluruh staff yang telah mengizinkan dan membantu 

penulis untuk melakukan kerja praktik. 

14. Sahabat terdekat Yorita, Rizki, Dita, Sisca, Mega yang selalu bersama-

sama dari awal masuk sampai akhir masa perkuliahan dan selalu 

memberikan berbagai masukan, bantuan, serta dukungan yang sangat 

membantu penulis, terima kasih dan sukses buat kalian semua. 

15. Teman-teman seperjuangan Try, Teta, Endah, Isni, Rita, Riska, Veter, 

Nita, Dina dan semua teman–teman D3 angkatan 2011 yang namanya 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya, tetap semangat dan sukses selalu. 

16. Teman-teman rumah yang telah membantu dan memberikan dukungan 

kepada penulis, terima kasih atas semuanya. 
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17. Teman dekat yang tersayang, Aa yang selalu mendengarkan setiap keluh 

kesah penulis dan selalu memberikan do’a dan bantuannya serta selalu 

memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih atas semuanya. 

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

membantu selama proses penyusunan hingga terselesaikannya Laporan 

Tugas Akhir ini. Terima kasih atas segala bantuannya. 

 

 Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan. 

 

 

 

Bandung, 19 Agustus 2014 

          Penulis 

 

 

 

  Erni Suryaningsih 


