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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Penyusunan 

dan Analisis Anggaran Penjualan dalam Menunjang Efektivitas Penjualan pada 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)”, sebagai salah satu syarat yang 

harus dipenuhi dalam menempuh ujian sidang Program Studi Diploma III  Jurusan 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

masih terbatas dan jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman dan waktu yang dimiliki penulis. Namun demikian 

penulis telah berusaha dan bekerja keras supaya Laporan Tugas Akhir ini 

bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Bandung dan juga pembaca lainnya. Untuk itu dengan segala 

kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan dan doa dalam 

proses perampungan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu kepada: 

1. Papa dan Mama tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, 

senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak henti-hentinya , nasihat, 

serta dukungan dan bantuan moril maupun materil selama penulis menempuh 

pendidikan dari awal hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 
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2. Yang tersayang kakakku Ratih, adikku Aditya, untuk doa, dukungan, 

semangat dan tawa serta kasih sayang yang telah kalian berikan. 

3. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan memberikan 

pengarahan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

5. Bapak Dr. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

6. Bapak  H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.M., Ak., selaku Pjs. Dekan fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

9. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama atas 

semua bantuan yang telah diberikan.   

10. Bapak Muhyiddin, S.E, selaku Asisten Manajer Keuangan dan Anggaran 

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang telah mengijinkan 

penulis untuk melakukan kerja praktik dan telah membimbing, membantu, 

meluangkan waktu, pikiran dan memberikan informasi yang penulis butuhkan. 
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11. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

yang telah membimbing, membantu, meluangkan waktu dari pertama di mulai 

hingga selesainya kerja praktik. 

12. Semua Keluarga Besar penulis yang telah memberikan doa, nasihat dan 

dukungan kepada penulis. 

13. Temanku Agus, Putri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi 

masukan hingga selesainya Laporan Tugas Akhir ini. Makasih banyak ya. 

14. Sahabatku Budi makasih banyak ya atas semua bantuannya, doa, perhatian 

dan dukungan yang telah diberikan. 

15. Seluruh teman-temanku terima kasih atas doa, perhatian dan dukungan agar 

tetap semangat dalam menyusun tugas akhir ini. 

 

Semoga Allah SWT membalas akhlak dan budi serta semua kebaikan yang 

telah diberikan para pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis mengharapkan agar 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sekali 

lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. 
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