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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada My Savior God, Jesust Crist 

atas berkat rahmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini yang berjudul “Tinjauan atas Penyusunan, Perhitungan dan 

Pelaksanaan Anggaran Penjualan secara Canvas pada PT Indipar Raya” 

yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya program 

studi akuntansi pada universitas widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih 

banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta 

kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

tulus kepada semua pihak yamg telah bersedia meluangkan waktu, dan 

memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan. Ucapan terma kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Orang tuaku tersayang, atas doa, dorongan moril dan materiil serta kasih 

sayang yang sangat berarti bagi Penulis selama ini. 

3. My Sweet Heart Ko Ekgwan, yang telah membantu melalui doa dan 

dukungannya yang sangat membantu penulis dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

4. Ci ika dan Yohana yang selalu memberikan semangat untuk penulis. 

5. Serta seluruh keluarga baik yang ada di Bandung maupun di Pamanukan 

6. Bapak Ahmad Fadjar,S.E.,Msi.,Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

7. Ibu Prof.Dr.Hj. Koesbandijah.,Ak.,MS.,Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung 
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8. Bapak H.Supriyano Ilyas,S.E.,M.Si.,Ak selaku Pjs Dekan fakultas Elonomi 

Universitas Widyatama. 

9. Bapak Bachtiar Asikin,S.E.,MM.,selaku Program Studi Akuntansi 

10. Bapak Eriana Kartadjumena,S.E selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Program Diploma III. 

11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis. 

12. Imelda Limariany selaku Staf Canvas. 

13. Bapak Dony, yang telah membimbing Penulis selama praktik kerja. 

14. Seluruh karyawan PT Indipar Raya Bandung. 

15. Teman teman : Indri, Heny, Erna, Nita, Neli, Sri W, Ika, Tri, dan seluruh 

teman – teman di akuntansi 2003. 

16. Temanku Yuli terima kasih telah memberikan semangat kepada Penulis 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

17. Erna Mariany yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis. 

Tengkiu nya. He.. 

18. Untuk Cin-cin yang selalu bawel and cerewet pisan, God Bless 

19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memenuhi 

maksud dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

memerlukan. 
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