
 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan judul: “Tinjauan atas Penyusunan Anggaran Penjualan 

pada PT. INTI (PERSERO) Bandung, dimana Tugas Akhir ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan Tugas Akhir ini 

masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak untuk 

memperbaiki kekurangan dan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik. 

 Di dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang 

telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir. Terima kasih penulis 

sampaikan kepada: 

 

1. Kedua orang tua saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran 

memberikan kepercayaan, dorongan, dukungan materil dan doa yang tidak 

pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku ketua badan 

pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. Selaku ketua Program Studi 

akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak Selaku Ketua Program Studi 

akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 
 

6. Ibu Sri Rahayu. S.E., M.Ak., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

7. Bapak dan Ibu pengajar serta staf karyawan di Universitas Widyatama 

Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama 

menempuh pendidikan di Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh Staf administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

9. Mimih saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya, terima kasih 

atas uang jajannya, semoga sehat selalu dan panjang umur. 

10. Tante dan um saya yang ada di Bandung, terima kasih banyak atas semua 

yang telah diberikan selama saya menjalani kuliah. 

11. Teteh saya yang ada di Bandung, terimakasih uang jajannya, doanya, dan 

nasehatnya semoga selalu dalan keadaan yang baik dan bahagia. 

12. Seluruh keluarga yang berada di Kawali yang selalu memberikan 

semangat, mendukung, dan selalu mendoakan, terima kasih atas 

semuanya. 

13. Teman-teman terbaik Redi, Reza, Gondol, yang selalu memberikan 

nasehat, dukungan, dan semangatnya. Mari kita wujudkan impian kita, ayo 

jadi pengusaha, Amin.  

14. Teman-teman selama kuliah Ebo, Owo, Ucil, Dicky, Esa, Arnold, Japra, 

Krisna, Richad, Gigin, Rizal, dan juga temen-teman lainnya yang tidak 

dapat bisa disebutkan satu persatu. 

15. Teman-teman senior maupun junior dimasa perkuliahan yang sangat 

berkesan dan dapat memberikan informasi lainnya. 

16. Teman-teman WGKS Capul, Sas, Red dan yang lainnya yang memberikan 

bantuan-bantuan kepada saya juga berbagai informasi-informasi yang 

berguna kelak nanti. 

17. Pak Mada terima kasih atas informasi pengalaman-pengalaman kerjanya 

yang bermanfaat untuk saya.Semoga sukses selalu. 



 
 

18. Neng Drew terimakasih atas dukungannya dan doanya, semoga bahagia 

selalu di sana. 

19. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya penulis bersyukur kepada Allah SWT atas melimpahkan rahmat 

dan karunia yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan dan 

penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak 

lain pada umumnya. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

Bandung,  Desember 2010 

 

 

 Irfan Krismansyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


