
 

KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, serta 

ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusunan tugas 

akhir ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Diploma 

III pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

  Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. 

Walaupun masih banyak terdapat banyak kekurangan yang disebabkan 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun penulis telah berusaha 

dengan sebaik-baiknya dan juga berkat adanya bantuan serta dorongan moril dan 

materiil dari berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus 

dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT, My Lord, thank you for your grace and love that has been 

giving to me until I could finish my final task. 

2. Bapak, Ibu, Bei, Mas Rifa, dan keponakan-keponakan tersayang (Hafiszh 

dan Hasyha) untuk dorongan, support, kasih sayang, serta doanya selama 

penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih banyak. 

3. Alm. Gema Nortanto, akhirnya adikmu ini bisa menyelesaikan tugas akhir 

dengan lancar. Doa tulus selalu aku panjatkan untukmu. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

5. Bapak H. Suprianto Ilyas, S.E., M.Si., Ak.,  selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widayatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu R. Ait Novatiani, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing yang telah 

bersedia memberikan bimbingan serta pengarahan dari awal hingga akhir 

penyusunan tugas akhir ini. 

 



 

8. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Diploma III 

yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan di Universitas Widyatama. 

9. Seluruh staf perpustakaan Universitas Widyatama. 

10. Pimpinan dan seluruh staf Restoran “X”. 

11.  Temen-temen seperjuangan yang telah meninggalkanku dari sejak lama, 

akhirnya aku lulus juga! 

12. Sahabat-sahabatku Wanna Be Dancers Family, thanks for your support 

and love you,Guys! 

13. Teman-teman Ce four Dance Squad dan pencinta Cheerleading di 

Bandung, Crown Indonesian All Stars, terima kasih buat doa dan 

supportnya. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penyusunan 

tugas akhir ini. 

 

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

kepada semua pihak yang telah begitu banyak membantu dan memberi dorongan 

kepada penulis. Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak walaupun tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. 

 

 

 Bandung, Desember 2007 

 

 

 

 Geri Krisdianto 

 

 

 

 


