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KATA PENGANTAR 

 

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

dan karunia-Nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.  

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma-3 

Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari pada tugas akhir  ini masih 

banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. 

Oleh karena itu penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak dalam 

penyempurnaan tugas akhir ini.  

Bersama ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan 

tugas akhir hingga dapat terselesaikan.  

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan  

terima kasih kepada orang tua tercinta atas doa, kasih sayang yang begitu besar, 

serta pengorbanan yang telah di berikan kepada penulis selama ini. Tugas akhir ini 

hanyalah salah satu bentuk rasa terima kasih yang kecil untuk kasih sayang yang 

sangat besar dari orang tua (Allah SWT  yang gantikan dengan segala rahmt dan 

hidayah-Nya.. amin..) . Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Robertus Ary Novianto, SE., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan bimbingan, 

pengarahan, dorongan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir  ini. 

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

Akuntansi Universitas Widyatama. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 
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4. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku  Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Tetty Lasniroha S, S.E. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi D-3 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama 

penulis menempuh kuliah di Universitas Widyatama. 

8. Bpk IGP Sudiartha selaku kepala bidang, Bpk Gono T. Priambodo selaku kepala 

seksi bag.adm, Bpk ir. Y. Sudrajat, M.H, Ibu Ningsih dan seluruh staf Bank 

Indonesia yang telah mengijinkan penulis untuk melaksanakan kerja praktik. 

9. Buat my Hero Karlan, atas pengorbanan, perhatian juga semangat yang diberikan 

dari SMA sampai sekarang kepada penulis (you is the best). 

10 Buat Keluarga Besar mama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Makasih buat support dan doanya. 

11. Buat Kakak-ku semua terima kasih atas pengertian dan dukungannya.  

12. Bandung Santo Club yang telah memberikan wawasan and organisasi yang 

terbaik yang pernah aku temui. ( ci’e Lina, Hani, Gebby dan semua anggota yang 

tidak bisa di sebutkan satu-persatu ).  

13. My Best friends : Tari, Meri, jeng Mey, Ninke, Asmayanti, Siti, dan semua 

teman-teman D-3 Akuntansi 2005 seperjuangan. 

14. Anak-anak Afrodite ( Siska, Risma, Sinta, Muli, Lastri, Irna) semoga pertemanan 

kita lanjut sampai punya cucu. Reni, Nenden makasih dah tetap berteman sampai 

sekarang meskipun jauh. 

15. teman-teman kosan Dila, Nindi (makasih atas dukungannya selama ini), Lili 

(makasih Printernya), Eno, Hermi, Omen, Gigin, Teddy, Dona, Ka. Aci mas 

dadang. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak 

langsung. 
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Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin     

           Bandung, September 2008 

               Penulis, 

 

 

Yuni Sri Rahayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


