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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yang 

selalu memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini dengan baik. Dengan demikian penulis dapat memenuhi salah satu syarat 

yang harus ditempuh guna mencapai kelulusan sarjana Diploma Tiga Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari, bahwa dalam melakukan penelitian dan penyelesaian 

laporan tugas akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan kerja 

sama dari berbagai pihak. Karena itu, penulis dengan segala hormat dan 

kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada 

yang tak terhingga kepada Ayahanda Paimun Saslan, Ibunda Sani, Mas 

Afdoli, SIP.,M.Si., Mas Affladho, Akp., Afiati, dan adikku Afriadi, Afsri 

Andayani yang tercinta. Saya persembahkan karya ini sebagai wujud 

penghargaan bagi mereka guna menunjukkan betapa penderitaan dan 

pengorbanan mereka dalam menunjang keberhasilan penulis tidaklah sia-sia, 

semoga keberhasilan ini bermanfaat bagi kita semua. 

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi 

Diploma Tiga Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Eriana kertadjumena, S.E., M.M., sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Diploma Tiga Universitas Widyatama Bandung. 

4. Ibu Rita Yuniarti, S.E., M.M., Ak., sebagai Co Pembimbing yang telah 

membimbing penulis dan selalu menyediakan waktu untuk membimbing dan 

mengarahkan hingga penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

5. Bapak L. Anthony Lawira dan Johan Sebagai Direktur CV. “AJ”. Yang telah 

memberikan ijin untuk magang serta staff dan karyawan perusahaan yang 

telah membantu dengan memberikan data dan penjelasan-penjelasan sehingga 

laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dalam tempo yang sangat singkat. 

6. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan. 
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7. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

8. Untuk rekan-rekan di Resimen Mahasiswa Mahawarman Kompi Universitas 

Widyatama : Danki Henry, Kaurmin Mahfud, Kaurdal Pipin, Anggota Marvin 

dan Nova. Terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari kalian semua. 

9. Terima kasih juga untuk semua senior Resimen Mahasiswa Mahawarman 

Kompi Universitas Widyatama yang telah memberikan saran, pengertian dan 

dukungannya terutama sekali untuk Bpk. Hotma, S.E., Bpk. Edy, S.E., Bpk. 

Sukir, S.E., Bpk. David, S.E., Bpk. Dany, S.E., Bpk Ahmad, S.E., Ibu Dewi, 

S.E., Ibu Susan, S.E.,Ibu Triswanti, S.E. 

10. Untuk sahabatku : Waskito H AMd., M. Mahfud, Surono.PB AMd., Hendra 

Wahyu ADP AMd., Riftan C AMd., Iyan, Adi, Deden, Susi, Kartika, Delfi, 

Nely, Evi, Oneng, ratna dan Bang Darma serta Ka Nova, terima kasih untuk 

kebersamaan kita selama ini. Semoga persahabatan kita tetap utuh untuk 

selamanya. 

11. Untuk orang tua ka Evi sekeluarga dan keluarga bang Tono yang ada disadang 

serang yang sudah memberikan tempat tinggal deka selama deka baru pertama 

kali datang kebandung. 

12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang  yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Meskipun dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis telah 

berusaha sebaik-baiknya, namun penulispun menyadari bahwa Tugas Akhir ini 

masih banyak kekurangannya. Namun demikian penulis berharap bahwa laporan 

tugas akhir ini dapat berguna bagi yang membacanya. 

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih disertai doa semoga Allah 

SAW membalas budi dan kebaikan itu dengan karunia dan rahmatnya. 

Bandung,   Maret 2007 
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