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KATA PENGANTAR 

 Teriring ucapan puji serta syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan rahmat serta berkat-Nya kepada hamba-

hamba yang mendapat ridho-Nya. Atas kekuasaan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. 

            Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan 

Dengan Menggunakan Perhitungan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung” ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Diploma III  

Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Fakultas Ekonomi. 

           Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat 

kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis.  

 Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencurahkan berkat yang berkelimpahan 

kepada penulis. 

2. Papa dan Mama tercinta, yang selama ini telah memberikan kasih sayang, 

bantuan, dukungan yang sangat berarti baik materil maupun spiritual serta 

doa  sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 

3. Bapak Robertus Ary Novianto, S.E., M.M., Ak. Selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam mengarahkan dan 

membimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak DR. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Prodi Akuntansi D3 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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8. Bapak Herman selaku pembimbing dalam melakukan penelitian pada PDAM 

Tirtawening Kota Bandung yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk 

memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam melengkapi data pada 

tugas akhir. 

9. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membina penulis 

selama mengikuti perkuliahan, seluruh staf dan karyawan Universitas 

Widyatama yang telah mempersiapkan semua saran dan prasarana yang 

dibutuhkan selama perkuliahan. 

10. Kakak dan Abangku tersayang yang selalu memberikan dukungan, masukan, 

dan doa kepada penulis.  

11. Sahabat-sahabatku tercinta Rika, Wiwin, Nunik, Susi, Felin, Erliana, 

Devianty, terimakasih untuk pertemanan yang menyenangkan dan untuk 

keceriaan dari awal perkuliahan sampai sekarang, terutama buat Ita, teman 

seperjuangan dan senasib dari awal bikin TA sampai beres kerjain 

TA.hehehe. Love you all. 

12. Kepada teman–temanku D3 angkatan 2009 dan teman-teman di kampus yang 

namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terimakasih dan sukses selalu. 

13. Rully Rosmeidy Winata yang sudah memberikan waktu, tenaga, fikiran, 

dukungan, semangat, dan kasih sayang yang berharga bagi penulis. Thanks 

for everything.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan 

membalas kebaikan semuanya. Amin. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas 

Akhir ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis 

sendiri. 
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