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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 PENGELOLAAN DANA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA 

ASURANSI DWIGUNA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA 

PT.TASPEN (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. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas 

dari adanya kerja sama, dukungan moril dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang atas restu, hidayah dan karunia yang diberikan-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua Orang Tua tercinta Haris Hermawan, S.H., dan Rafnidarti Sawi yang 

senantiasa selalu memberikan bantuan moril maupun materil, doa dan kasih 

sayang yang begitu besar dan tiada henti kepada penulis. 

3. Untuk kakak-kakak terimakasih selalu memberikan nasehat, semangat, dan 

untuk keponakan-keponakan anis dan dila terimakasih selalu memberikan 

hiburan kepada penulis. 

4. Yang terhormat Ibu Shinta Dewi Herawati., S.E., MM., Ak., CA. selaku 

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

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

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen penguji, 

terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dalam pelaksanaan sidang 

komprehensif. 

10. Bapak Ade yang telah memberikan informasi-informasi kepada penulis. 

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

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 

kepada penulis selama masa perkuliahan. 

12. Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan 

yang telah diberikan. 

13. Semua staf administrasi keuangan, staf pelayanan, dan semua staf 

PT.TASPEN (PERSERO) yang telah membantu penulis mendapatkan data 

yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir selama magang maupun 

setelah magang berakhir. 

14. Untuk sahabat-sahabat yang penulis temukan selama masa perkuliahan, 

Erni, Riski, Dita, Sisca, Mega, Terimakasih atas semua canda tawa, susah 

senang selalu bersama, semangat dan bantuan selama perkuliahan 

berlangsung. 

15. Endah, Fanny, Anggre, Rita, Isni, Nita, Dina, Widi Terimakasih atas 

semangat, bantuan, dan informasi yang diberikan kepada penulis. 

16. Semua teman-teman Mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2011 atas 

kebersamaan dan kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung. 

17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

turut membantu menyelesaikan laporan tugas akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. 

 

                                                                                        Bandung, 19 Agustus 2014 

                                                                                              Penulis,              

 

    

                   Yorita Kantie Afniaris 


