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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

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

Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN ATAS ANALISIS RASIO LAPORAN 

KEUANGAN PADA PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA  

(PERSERO) BANDUNG”. 

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menempuh Ujian Diploma III Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari dengan sedalam-

dalamnya bahwa dalam laporan tugas akhir ini secara ilmiah tentu masih terdapat 

banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang 

penulis miliki, namun walaupun demikian mudah-mudahan laporan tugas akhir ini 

dapat memenuhi harapan, khususnya bagi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh 

bantuan, bimbingan, dukungan, saran-saran dan doa dari berbagai pihak. Dengan 

penuh hormat, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada : 

1. Kedua orang tua, kakak serta adik tersayang yang selalu memberikan doa, 

nasehat, semangat dan dukungan moril maupun dukungan materiil. 

2. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., M. Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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3. Bapak Rudi Lizwaril, Drs., Akt., MM., selaku pembimbing lapangan dan 

Bapak Sofian beserta seluruh staf PT. INTI (Persero) Divisi Keuangan yang 

telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis melakukan kerja 

praktik. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., sebagai Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama.  

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., sebagai Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.  

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., sebagai Ketua Program Studi 

Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

7. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang telah memberikan dan 

membekali penulis ilmu pengetahuan yang sengat berharga.  

8. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Karyawan dan Sekretariat Universitas 

Widyatama yang telah memberikan jasanya kepada penulis selama 

perkuliahan dan penyusunan laporan tugas akhir ini.  

9. My scHatZi, 34Rizal yang selalu meluangkan waktu, untuk mengantar jemput 

selama proses bimbingan dan selalu memberikan support yang luar biasa. 

10. Shinta, Novi dan Uda yang telah memberikan bimbingan dan masukan-

masukan selama penyusunan laporan tugas akhir ini. 

11. Sahabat-sahabat penulis Eca, bosNEZ, Aci, ita, gra, dewi, K’Oca, Risni, 

terimakasih atas support, kasih sayang dan pengertiannya, tx for aLL.  

12. Teman-teman seperjuangan Rahmi, Tika, Ning, Dini, Dika, dan semua teman-

teman Angkatan 2005 Jurusan Akuntansi D3 yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. 

13. RiFa UNpad yang telah meluangkan waktu tx printernya, dan riFa UPI tx 

support and infonya (smoga slalu sukses). 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terima kasih atas segala dukungan, semangat dan doanya. Semoga Alloh SWT 

memberikan balasan yang setimpal. Amiiiien. 

 

 



iv 

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

dan semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan atau pertimbangan 

dan sekiranya menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya.  

 
Wassalamu alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Desember 2008 

Penulis, 

 

 
 

  Ika Puspita 


