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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT  atas semua 

berkat, rahmat, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan Tugas Akhir ini 

masih banyak kekurangan, mengingat masih terbatasnya kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki penulis dalam menyempurnakan Tugas Akhir ini. 

Tugas Akhir ini tidak akan menjadi suatu kebanggaan seperti sekarang ini, tanpa 

orang-orang yang telah berpartisipasi serta memberikan bantuan dan sumbangan 

pemikiran mereka. Untuk ini penulis berterima kasih kepada : 

1. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing 

penulis yang telah tulus, ikhlas, serta dengan penuh kesabaran dan pengertian 

telah memberikan banyak sekali masukan dan petunjuk yang sangat berguna 

bagi Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Eriana Kartajumena, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Diploma 

III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

4. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si.Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

5. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Bandung yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 

6. Bapak Drs. Kliwon Nainggolan, selaku  Accounting Manager pada  PT. 

Indorama Synthetics-Tbk yang telah memberikan izin bagi penulis untuk 

melakukan Praktik Kerja Lapangan dan atas waktu serta bantuannya dalam 

memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

7. Seluruh Staf PT. Indorama Synthetics-Tbk  
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8. Terima kasih banyak buat papa, mama, adik-adik ku devi, risky dan semua 

kelurga tercinta atas doa, cinta, kasih sayang, serta dukungannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Terima kasih buat teman-teman ku tercinta, kostan 64 banyak banget suka 

duka disana, susan, bunda nita, annisa, efwar, widy, iam, oya, tomi, p-kink, 

ivan, cunlan, tendy, bayu, erik, teman-teman dikostan cikutra, dan semua yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan semangat, 

dan informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, dan 

berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bandung, Juni 2006 
 
        Penulis, 
 
 
 
 
 
            (Astri Novita Sari) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


