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KATA PENGANTAR 

 

 Rasa Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Jesus Christ, sumber cinta 

dan kesetiaan, karena atas karunia dan kesetiaan Nya-lah dari awal sampai akhir 

penyusunan laporan tugas akhir ini yang memampukan penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Ahli Madya Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama 

Bandung. 

 Seperti layaknya ciptaan manusia yang penuh keterbatasan, penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan tidak dapat 

tercipta tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Mami, papi, kakak, dan adik-adik ku tersayang atas pengorbanan waktu, 
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menjalani masa-masa penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2. Ibu Tetty Lasniroha, S.E selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, saran serta nasehat dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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5. Ibu Prof. Dr. H. Koesbandijah, S.E., Ak., M.Si  selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Univesitas Widyatama 

yang telah membekali ilmu pengetahuan, dan pengalamannya yang sangat 

berharga kepada penulis. 

7. Bagian BPM Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung yang telah 

mengijinkan penulis untuk melakukan kerja praktik. 

8. Bapak Rosidi, S.E. selaku bagian Akuntansi Koperasi Pegawai 

Pemerintahan Kota Bandung yang telah banyak membantu dan 

memberikan data-data serta memberikan arahan-arahan yang penulis 

butuhkan. 

9. MY Best Friend are Desi, Tina, Gita, Enny, Santi, Ocha, Lia, Ko Markus, 

serta Efan Chou, terimakasih atas tawa, canda, dukungan, support, dan 

kebahagiaan yang selalu diberikan. 

11. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih. 

 Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. Tak ada gading yang tak retak, demikian pepatah 

menyatakan, segala kritikan yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir 

ini, penulis akan menerimanya dengan senang hati. 

Bandung,      Juli 2007 
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