
KATA PENGANTAR 

 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, karena atas 

anugerah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “ Tinjauan Atas Penyusunan dan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional Tahun 2005 – 2006 Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung ”. 

 Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian siding pada Program Studi Akuntansi Diploma III 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena faktor 

keterbatasan kemampuan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian. Namun berkat adanya pembimbingan, petunjuk, pengarahan, dan 

bantuan dari berbagai pihak, akhirnya laporan tugas akhir ini selesai tepat pada 

waktunya. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dan 

memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tuaku tercinta, mama dan papaku yang tiada henti-hentinya 

memberikan doa serta kasih sayang, kesabaran, pengertian dan 

perhatiannya pada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena,S.E.,M.M.,Ak, selaku pembimbing serta 

selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi S1 dan D3, yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan yang 

bermanfaat bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini. 
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3. Ibu Prof.,Dr.Hj Koesbandijah, AK.,M.Si.,Ak selaku pemilik Yayasan 

Widyatama. 

4. Bapak Dr.H.Mame. S. Sutoko, Ir.,D.E.A Selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Usman Sastradipraja,S.E.,Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi S1 

yang telah memberikan dorongan dan semangat penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuannya yang sangat berharga kepada penulis sebagai 

bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang. 

8. Seluruh staf akademik, Pak Ade yang telah banyak membantu kelancaran 

dalam kegiatan akademik selama perkuliahan. 

9. Bapak Dadan selaku Kepala Personalia yang telah memberikan izin 

survey pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dan 

Bapak Yudi selaku pembimbing yang telah banyak membantu kelancaran 

kegiatan penelitian penulis. 

10. Petugas perpustakaan yang telah banyak membantu dalam memperoleh 

informasi buku-buku dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Adikku tersayang Gita, yang telah memberikan doa serta semangat yang 

tiada henti-hentinya. Makasih banyak yah. 

12. Untuk Putri, yang selalu membantu baik susah maupun senang kita selalu 

bareng trus dalam kuliah, memberikan doa, support yang berarti, semangat 

kuliah serta memotivasi penulis jadi lebih baik, sehingga akhirnya dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. (Makasih banget Yach…) 

13. Untuk Nando, yang telah memberikan doa, serta selalu menemani dan 

membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini atas kesabarannya, 

pengertian dan kasih sayang yang udah kamu berikan selama ini. Makasih 

yah.... 

 v



14. Teman-temanku, Anty, Femmy, Maria, Pipit, Rizky Amelia, Icha, Kiky 

yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kuliah dan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

15. Rekan-rekan seangkatan D3 Akuntansi, Irfan, Agi, Citra, Vita, Intan, 

Indri, Gita, Ria, Ratna, Tenny, Akbar, Ova, Ichot, Usie, Fenny,Amelia, 

dan semua rekan-rekan yang tidak disebutkan satu persatu. (Thank’s for 

All……Keep Contact y!!!) 

16. Untuk anak-anak Soulmate’s : Yunie, Graha, Ola, Mega, Shofa, Ya2nk, 

Pinky, Hana dan Ei , yang telah memberikan doa dan dukungan bagi 

penulis. (moga kalian cepet lulus juga yach, pokonya jadi lebih baik 

deh….). makasih yah. 

17. Keluarga besar papa dan mama serta kakak-kakak sepupuku (T-Unie, T-

Dolie) yang banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis. 

 

Dengan harapan penulis semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu penulis. Mudah-

mudahan laporan tugas akhir ini dapat memberikan makna dan hikmah serta 

manfaat khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. 

Amin. 

 

 

      Bandung, November 2007 

Penulis 

 

 

                                                                           (Sagina Octavinelia) 
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