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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamiin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjunan kita Nabi Muhammad 

SAW dan para pengikutnya hingga akhir jaman. 

 Penyusunan tugas akhir ini mengambil bidang analisis laporan keuangan 

dengan judul “ Tinjauan Atas Analisis Laporan Keuangan Dengan Perhitungan Rasio 

Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Rentabilitas pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk”. 

 Penyusunan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

menempuh ujian sidang Diploma III Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna baik dalam isi 

maupun penyajiannya, disebabkan keterbatasannya pengetahuan serta pengalaman 

penulis dalam menyusun sebuah tugas akhir. Oleh karena itu, penulis secara terbuka 

menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan 

tugas akhir ini. 

 Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Yang tercinta Mamah dan Bapakku (alm), selaku orang yang paling berjasa dan 

berarti bagi hidup penulis selama-lamanya. Saudara-saudaraku Imran Nurmatin 

dan Hilman Nurrachman yang selama ini telah membantu, memberikan doa, 

dukungan semangat, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis. 

2. 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. 
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3. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah A.K, M.Si., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama. 

4. Bapak DR. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A, 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 Prodi Akuntansi D3 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Syarifudin selaku pembimbing dalam melakukan penelitian pada 

Direktorat SDM Kantor Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan data-data yang 

diperlukan penulis dalam melengkapi data pada tugas akhir. 

8. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membina penulis selama 

mengikuti perkuliahan, seluruh staf dan karyawan Universitas Widayatama yang 

telah mempersiapkan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama 

perkuliahan. 

9. Untuk Bapak, Ibu, Ido yang telah memberikan dukungan serta doa. Untuk Bapak 

dan Ido makasih Laptopnya. 

10. Keluarga besar ArTez Wedding Organizer Pak Tezza, Bu Ayu, Teh achie, Mega 

febriani, Allan, Egi, Dita, Windy, Oki, Adit, Novi, Pra, karjo, Yasmin, bayinun 

dan yang lainnya untuk doanya dan semangatnya. Buat Mega ma Allan makasih 

banget laptopnya . 

11. Teman-Teman D3 angkatan 2009 Mpim, Fly, Unyil, Upi, Mas, dan Azko untuk 

pertemanan yang menyenangkan dan untuk keceriaan dari awal perkuliahan 

sampai sekarang. Thanks for being nice friend for me. 

12. Anak-Anak Pasal 34 terutama Jul, Ole, Aulia, Bagja, Pman, dan Mas Boy yang 

udah ngajakin aku jadi keluarga kalian, ngajarin berorganisasi. Sukses selalu. 

13. Anak-anak Unit Basket yang tercinta. 

14. Para pejabat dan pejabat Lembaga Kemahasiswaan UTAMA. 
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15. Untuk keluarga besar McDonald’s terutama Barista Teh Ochin, Mas Ahmad, Om, 

A’Beo, Obby, dan Mahar yang udah memberikan keceriaan dan semangat dalam 

lingkungan pekerjaan. 

16. Riansyah Ramadhani yang sudah memberikan waktu dan tenaga ,dukungan 

semangat sebagai sobat yang sudah membantu penulis. 

17. Untuk kaka angkatku yang tebaik Teh Eva yang telah banyak memberikan 

masukan-masukan terbaik untuk penulis. 

18. Untuk A’Sofian yang telah memberikan bantuan mencari kerjaan baru. 

19. Untuk keluarga besar BMMC terutama Mang Unang, Ipank, Mang Agus, Bagas, 

dll yang memberikan kesan luas dalam hidup dijalanan. 

20. Untuk kaka-kaka ku yang lainnya a’dadan, a’mus, a’dimas, bang indra  thank you 

so much buat keceriaan selama ini. 

21. Terakhir untuk Rival Karisma atas perhatian doa, dukungan serta kasih sayangnya 

kepada penulis You are my lovely. 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya dan membalas 

kebaikan semuanya Amiin. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini 

dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis sendiri. 

 

 

Bandung,    Mei 2012 

 

 

       Hanifitriani Suryana 

      (Penulis) 


