
KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi  rabbil’alamin,  dengan  sujud  dan  bersyukur  atas  segala 

rahmat, nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada penulis, 

akhirnya  atas  kehendak  dan  perkenan  serta  bimbingan  hidayah-Nya  Laporan 

Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi dan melengkapi salah 

satu  syarat  dalam  menempuh  ujian  D3  Fakultas  Ekonomi  Program  Studi 

Akuntansi dari Universitas Widyatama.

Penulis  menyadari  bahwa  ilmu  dan  pengetahuan  yang  penulis  miliki 

adalah ibarat sebutir pasir ditepi pantai. Sekalipun Laporan Tugas Akhir ini masih 

jauh  dan  belum  dapat  dikatakan  sempurna,  penulis  telah  berusaha  sebatas 

kemampuan  penulis  untuk  dapat  kiranya  menghasilkan  tulisan  yang  baik  dan 

diharapkan berguna serta memberikan manfaat  sebagai pengetahuan khususnya 

bagi  penulis  sendiri.  Adanya  keterbatasan  ini  membuka  diri  penulis  untuk 

menerima  segala  bimbingan,  petunjuk,  kritik,  dan  saran  yang  baik,  guna 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Pada kesempatan ini,  penulis  ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada  orang  tua  penulis,  Papap  tercinta  Djodjon  Sudjoni,  B.E.  dan  Mamah 

tercinta Nining Djuarningsih,  yang selalu dengan penuh kasih sayang memberi 

serta membekali penulis pegangan hidup dan begitu banyak berbuat untuk masa 

depan penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak tecinta, 

Yadi Yustiady, S.E., Nurrita Aprillianty, S. Kom., Sendy Indriawan, Amd. dan 

Winarni Amd. yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Dalam rangka penulisan Laporan Tugas Akhir  ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai dari Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si. selaku 

Dosen  Pembimbing  yang  memberikan  bimbingan,  petunjuk,  kritik,  dan  saran 

kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir  ini, karenanya dalam 

kesempatan  ini  pula  penulis  secara  khusus  dengan  merendahkan  hati 

mengucapkan  terimakasih  dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya.  Semoga 



amal  dan  ibadah  beliau  khususnya  dalam  mengamalkan  ilmu  mendapatkan 

ganjaran pahala dari Allah SWT, Amin.

Di  samping  itu  tanpa  mengurangi  rasa  hormat,  penulis  ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth.  Bapak  H.  Supriyanto  Ilyas,  S.E.,  M.Si.,  Ak,  selaku  Dekan  Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

2. Yth. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Universitas Widyatama Bandung. 

3. Yth.  Bapak  Drs.  R.  Tedjo  Martono,  M.M.,  Ak.,  selaku  Direksi  Keuangan 

PT. PUSAKA NUSANTARA.

4. Yth. Bapak Bravo, selaku Staff Keuangan dan juga selaku Pembimbing Kerja 

Praktek di PT. PUSAKA NUSANTARA.

5. Yth. Seluruh Karyawan/Karyawati PT. PUSAKA NUSANTARA.

6. Yth.  Seluruh  Dosen,  Asisten  Dosen  dan  segenap  Staff  serta 

Karyawan/Karyawati  Universitas Wudyatama.

7. Keluarga  tercinta,  yang  dengan  penuh  rasa  kasih  sayang  telah  banyak 

mendorong, membantu serta membimbing penulis.

8. Sahabat  baik  dan  rekan-rekan  penulis  di  kampus  tercinta  :  Ratna  ”Neney” 

Puspita  Sari,  Amel  “Memey”,  Maria  “Iya”,  dan  rekan-rekan  di  Universitas 

Widyatama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

9. Teman-teman  band  “SAMANTHA”  Andina,  Abe,  Moniq  dan  Maria,  yang 

telah banyak memberikan support. Thank’s a lot sis…

Pada  akhirnya  penulis  memanjatkan  do’a  mudah-mudahan  dengan 

selesainya Laporan Tugas Akhir  ini, Allah SWT berkenan memberikan rahmat 

dan taufik serta hidayah-Nya bagi kita semua, Amin.

Bandung,   Desember 2007

Penulis,

Vini Noorasanty


