
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh. 

Alhamdulilah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Analisis 

Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung” 

ini dengan baik. Tak lupa semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada 

junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

Seperti layaknya ciptaan manusia yang penuh keterbatasan, penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan tidak dapat 

tercipta tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibunda dan Ayahanda (Alm) tercinta, terima kasih atas dukungan, doa dan 

kasih sayang yang tiada pernah henti.  

2. Ibu Rita Yuniarti, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, pikiran serta bimbingan, saran serta nasihat 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Ibu Prof. Dr. H. Koesbandijah, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

4. Bapak Drs. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 

 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan, bimbingan dan dukungan serta pengalamannya yang sangat 

berharga kepada penulis. 

8. Bapak Drs. H. Rachmat, S.E, selaku Bagian Administrasi beserta staf-stafnya 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta 

bimbingannya. 

9. Buat Kakak-kakakku yang tercinta terima kasih atas dukungan dan doanya .... 

serta buat keponakanku yang tersayang Difa, Martin, Nisa dan Didit. 

9. Buat Mba Nita dan Bunda terima kasih banyak buat kasih sayang, doa serta 

dukungannya baik secara moril maupun materil. “Kasih sayang dan 

Ketulusanmu tiada pernah terbalaskan, love u sis ……” 

10. Buat Kel. Bapak Lie Indrawan dan Ibu Triana, terima kasih banyak untuk 

dukungannya.  

11. Buat Meri, Ningke, Yuni, Rika dan Mey Hilton terima kasih atas kebersamaan 

selama kuliah, masa-masa kebersamaan yang pernah kita lalui tdak akan 

pernah tergantikan dan terlupakan. 

12. Buat Igan dan Andi terimakasih buat semuanya ….. maaf kalo cin banyak 

bikin repot kalian. 

13. Buat Mesa, Ade, Sinta dan Mpus terima kasih banyak buat semuanya, mudah-

mudahan persahabatan kita seperti bumi yang tiada akan pernah ada ujungnya. 

14. Semua teman seperjuangan Akuntansi D3 2005 yang tak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaannya. 

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca yang berminat mengembangkan penelitian ini. 

Semoga Allah SWT selalu memudahkan jalan dan senantiasa memberikan 

petunjuk bagi kita semua, Amin Ya Robbal ‘Alamin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh. 
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