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KATA PENGANTAR 
 
 
 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir dengan judul ”Tinjauan atas Analisis Laporan Keuangan pada 

PT Mahligai Puteri Berlian.” 

 Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat utama dalam menempuh ujian sidang Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

 Mengingat terdapatnya keterbatasan kemampuan, waktu dan pengetahuan 

serta keterbatasan literatur yang ada, maka penulis menyadari bahwa laporan ini tidak 

mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan dan 

dukungan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M, Ak. sebagai Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 iii  

4. Ibu Rafael Godeliva Aida Wijaya, S.E., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

6. Seluruh Staf Karyawan yang telah membantu proses administrasi selama 

mengikuti perkuliahan di kampus dan membuat ruangan kelas selalu bersih 

dan nyaman. 

7. Bapak Tanto, sebagai kepala Akunting PT Mahligai Puteri Berlian yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk kerja praktik lapangan. 

8. Ibu Bayu dan Bapak Heri, sebagai staf akunting PT Mahligai Puteri Berlian 

yang telah memberikan informasi yang sangat penulis butuhkan. 

9. Papa dan mama, Ooh, serta kakak-kakak tercinta (Tanto, Tantan, Tanti)  yang 

selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual. ”I love U all.” 

10. My Best Friends (Agi, Asep, Viska, Bintang, Arnold), terima kasih selama ini 

kita telah menjalin hubungan dengan baik, semoga untuk selamanya. ”Take 

Care.” 

11. Seluruh teman-teman di kampus yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu, saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu. 

12. For the one I love: Wendy, see u in Everland not in Neverland. 
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 Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil laporan Tugas Akhir ini jauh dari 

sempurna, namun penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan. 

 

 

Bandung,   Maret 2006 

Penulis 

 

(Riftan Christiana) 


