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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah di dalam nama 

Yesus Kristus yang selalu ada untuk Penulis, dengan setia mendampingi dalam 

keadaan apapun, memberikan anugerah dan perlindungan dari dulu, sekarang dan 

untuk selamanya. 

Laporan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan utama dalam menempuh 

Ujian Sidang Program Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. Mengingat terdapatnya keterbatasan kemampuan, waktu, 

dan pengetahuan Penulis serta keterbatasan literature yang ada, maka Penulis 

menyadari bahwa laporan ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa 

adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. 

Dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini Penulis ingin 

memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi 

2. Bapak Eriana Kertadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Program S1 dan D III Fakultas Ekonomi 

3. Ibu Evi Octavia, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang dengan 

penuh perhatian dan kesabaran memberikan pengarahan, waktu dan pikiran 

kepada Penulis selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.  

4. Seluruh Staf Pengajar, Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas 

Widyatama yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan, 

bimbingan dan bantuan selama masa perkuliahan. 

5. Ibu Ria Aprilianti, selaku Kepala Bagian Accounting PT. Ciptaartha 

Grahamulia yang telah memberikan bimbingan dan memberikan data-data 

yang dibutuhkan oleh Penulis.  

6. Seluruh Staf Karyawan PT. Ciptaartha Grahamulia yang telah membantu 

Penulis selama melaksanakan Kerja Praktik. 

7. Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk mamaku tercinta, untuk setiap 

do’a, dan jerih payah yang telah dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan 
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Penulis baik materi maupun moril sampai saat ini, serta yang dengan sabar 

memberikan pengertian serta dukungan kepada penulis sampai 

terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini. Luv U Mom….  

8. Terima Kasih untuk Kakak-kakak dan Abangku tersayang, kak Ani dan bang 

Parto sekeluarga, kak Evi, bang Saut dan ponakan ku Joshua “Chubby” yang 

selalu memberikan do’a, perhatian, cinta, kasih sayang yang tulus untuk 

Penulis. God Bless U All…. 

9. Seluruh sahabat dan teman-teman Penulis : Melly, Rena, Ipey, Mella dan 

Luthfi, Veron, Mahfud, Alya, Richi, Santi, Siska, Intan dan teman-teman 

angkatan 2001 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. 

10. Buat teteh ku tersayang, terima kasih untuk do’a, dukungan, perhatian dan 

pengertiannya selama ini, semoga teteh selalu diberikan yang terbaik dalam 

segala hal. Thanx Cin…. 

11. Sekejati V-31,bang Andi, bang Nando dan kak Ria (buat privatenya, 

tengkyu….), bang Robin, a’ Udy dan teh Ira (semoga segera terlaksana….), a’ 

Ucok, bang Yudha, Topel dan Adis, bang Ijha (thanx printernya bro….), 

Ethank dan Oci, kak Icha, Eve dan Kiki, bang Rafi, bang Op “Bafetto”, bang 

Paul dan Tika, Niko, bang Ronald, bang Firman, kak Nadya, mas Teguh dan 

kak Metty, mami Linda dan keluarga, a’ Remy “Pashadena”, a’ Omy dan kak 

Ari (semoga jadi orang tua yang sempurna buat dede Rafi….), terima kasih 

untuk dukungan, semangat, perhatian dan kesabaran selama berteman dengan 

Penulis dan selama Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

  Penulis berharap Laporan tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi senua 

pihak yang berkepentingan. Semoga Tuhan melimpahkan Anugerah dan Hikmah-

Nya atas semua yang telah mereka berikan. 

 

        Bandung, 01 Desember 2007 

               Penulis 

 

            (Desianna) 
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