
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PENERAPAN PSAK NO.23 TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI 

JAWA BARAT.” 

Adapun maksud serta tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 

Program Studi Akuntansi Diploma III Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran dari pembaca. 

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, doa, serta dukungan dari berbagai pihak 

baik moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis. Atas bantuan tersebut, 

dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak 

terima kasih terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis 

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, selanjutnya tidak lupa penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua H. Ayub Syahida dan Hj. Masruroh, kakak-kakak tercinta 

Yayan, Erwin, Ari, Iqbal yang selalu memberikan do’a dan dukungannya 



sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Dan tak lupa 

kakak ipar Teh Melly, Teh Rini, serta keponakan-keponakan yang tersayang 

Shakira, Pascal dan Radhit. 

2. Yang Terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., selaku 

Sekretaris Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan petunjuk dan 

nasehat yang sangat berarti dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koebandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama. 

4. Bapak Dr. 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. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

8. Staf Administrasi Perpusatakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan 

yang telah diberikan. 

9. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk kerja praktik (magang), terutama seluruh 

staf bagian keuangan perusahaan yang telah membantu penulis memperoleh 

berbagai informasi dan pengetahuan mengenai perusahaan dan materi yang 

diteliti. 

10. Buat sahabat-sahabatku “d’ hah heh hoh” yang dari awal kuliah bener-bener 

membuat warna masa kuliah selalu bikin ketawa kadang sampe susah untuk 

berhenti, dengan berbagai macam keanehan dan keunikannya, Indah (Kumala 

Sari, si pipi sari roti), Yenna (org yang paling aneh dan kocak, hobinya ke 



gunung..hehe), Rina (Rina Asoy, Nur si orang tasik tea), Nofi (anak pa salim, 

thank’s ya fie dulu udah nemenin nyari tempat magang panas-panasan.. hehehe), 

Dian (mamihnya eki), Resvina (vinacicitcuit, sesepuh dalam cinta), Melidya 

(kayak si sora_bi, bibi lung, sukanya pake tas mini, bikin gereget), Wanda 

(papihnya monic) dan tak lupa Teh Rena twinsnya Rina. 

11. Anak-anak kosan bu cicik yang banyak banget memberi warna suka dan duka 

dikosan, ada Indah (Kumala) bakal inget banget ketawa (parah) bareng 

dimanapun, kapanpun tak mengenal sepi atau rame, gangguin dia nyala matiin 

lampu, pokonya banyak banget hal-hal yang gak bisa di lupain bareng kumal, 

Indah Huriyah (Bu Hur, si amih) sering galau urusan cinta, eyangnya anak-anak 

kosan, kalo ketawa suka telat dan masih banyak lagi. Dini (Aminarti) ketawa dan 

ngejeritnya parah, buka tutup pintu kamar bikin orang kebangun, jadi objek 

candaan pake cicak yupi terus buat Teh Lita, Teh Ikeu, Marlinda. Pokonya kalian 

keluarga kedua bagi saya yang tidak akan pernah saya lupakan. 

12. Buat Maria, Elok, Dita, Mba Yul, yang dulu pernah bersama-sama dalam suka 

duka kuliah di widyatama, meskipun gak sampe akhir, tapi tetep inget sama 

kalian. 

13. Buat Ayu, Fadh, Dede Wulandika, Itha, Felin, Ken, dan teman-teman 

seperjuangan yang lain pada saat menyusun  tugas akhir. 

14. Orang yang paling saya cintai dan sayangi yang saya temui di kampus 

Universitas Widyatama dan hal yang tidak akan pernah lupa dengan tanggal 28 

Februari 2012 yaitu Lutfi Fajar Firdaus, yang selalu memberikan rasa sayangnya, 

semangat, dukungan dan do’anya selama ini, yang selalu berada disamping saya 

kapanpun dan dimanapun.  

15. Bapak H. Enjang Rahmat dan Ibu Hj. Risa Ningrum, dan tak lupa untuk ade 

Yulfi Fajar Ramadhan tercinta serta Muhammad Tegar, yaitu keluarga yang 

baikkk bangeeett, saya bersyukur alhamdulillah memiliki keluarga baru yang 

sangat menyenangkan buat saya. 



16. Buat para my besties selama SMP, SMA sampai sekarang ini, Allisa, Juliana, 

Nita, Hany, Arry Dower, Baron, Nani, Inggi, Mia yang kocak, care, asik, kalian 

udah membuat bagian hidup saya banyak pengalaman dan tempat sharing 

terbaik, selalu kangen kumpul bareng kalian. 

I Love You so much buat kalian, *big hug.. 

17. Bu Cicik dan Pak Soeroso selaku ibu dan bapak kost, tetep betah walaupun 

kadang suka krisis air. 

18. Buat Ibu Nasi Kuning, Mang Sate, Tukang Soto, Tukang Nasi Goreng, Mas 

Bejo, Nasi Padang, Ibu Seblak, Ibu Cumi (Bu Ani), Bapak Nasi Kuning kampus, 

dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sebagai anak kosan 

saya berterima kasih selalu menyediakan makanan selama 3 tahun ini. 

19. Marni, Vera yang setia terus di rumah toko “Vega Toys” di Purwakarta. 

20. Semua Mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2009 atas kebersamaan dan 

kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung. 

21. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah turut 

membantu terselesaikannya laporan tugas akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. 

 

 

  Bandung,   Juni 2012 

 Penulis 

 

 

 

     (Nenden Permata Hati) 

 

 


