
KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir yang berjudul: “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN 

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM PADA BALAI PENGAWASAN DAN 

SERTIVIKASI BENIH TANAMAN PROVINSI JAWA BARAT”. 

Sembah sujud dan hormat penulis kepada Papa dan Mama yang telah memberi 

kasih sayang, do’a dan dukungan tiada henti pada penulis sehingga dapat 

terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.  

Namun demikian, dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir 

ini, penulis menyadari benar ketidaksempurnaan yang ada, akibat masih kurangnya 

pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu, penulis mohon maaf apabila masih 

terdapat kekurangan dan dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari 

pembaca. 

Selama melaksanakan penulisan hingga selesainya penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini, banyak sekali bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Atas bantuan 

tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan 

banyak terima kasih, kepada: 

1. Ibu Yane Devi Anna, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.  

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak, selaku ketua Yayasan 

Widyatama. 

5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

6. Staf dan karyawan Universitas Widyatama.  

 



7. Bapak Ir. Wahid Syarifudin selaku pembimbing instansi, yang telah meluangkan 

waktu untuk penulis serta staf dan karyawan Bagian Keuangan. 

8. Papa, Mama, dan semua keluarga besar penulis yang selalu memberikan 

dorongan, doa dan kebahagiaan bagi penulis. For my big sister, atas candaan dan 

berantem yang selalu ada. 

9. The Kanetuji (belgian, wadiman, ghani, iduy, agil, rais, armyn, sougi, virgin, 

esa, jhon-lee, erwin, yayang, rubidi, rifki, andicha, enjang, richat, maya, uwi, 

frizka, tika, dian, deti,  tari, sintha, midha, devi the oon),The Brandal Crew 

(kumis, pupung, kacung, alex, lahem, atmu, qoles, eroy, iduy, apuy, gani dan 

oncom) for being my eternal friends…feet could only walk just for some miles, 

clothes wouldn’t be in style for a long time, but having you guys as my friends 

will be forever… 

10. Belgi, eroy, qoles, dan sri rahayu kurniawati (thank’s for help me anything). 

11. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi D3 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan dan canda 

tawanya selama ini.  

12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas akhir 

ini yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu - persatu karena 

keterbatasan tempat 

Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan dan membalas dengan 

pahala serta kebaikan yang berlipat, amien… 
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