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KATA PENGANTAR 
 
 

 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah–nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan judul “Tinjauan atas Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Kerja” pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 

Region Jawa Barat. Penyusunan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah 

satu syarat untuk menempuh ujian Diploma Jurusan Akuntansi D3 Universitas 

Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini, masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan, baik dalam pengolahan data maupun penyajiannya, yang disebabkan 

keterbatasan tingkat kemampuan dan tingkat pemahaman penulis. Untuk itu kritik 

dan saran masih diharapkan oleh penulis untuk menyempurnakan hasil penulisan 

ini. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat 

bimbingan, bantuan, dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang 

tak terhingga, kepada :  

1. Mamah dan Bapak tercinta, yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, 

kesabaran, dorongan moril dan materiil yang sangat berarti bagi penulis 

selama ini. 

2. Untuk Yosie yang sangat membantu dalam penyusunan dan penulisan tugas 

akhir ini. 
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3. Ibu  Evi Octavia, S.E., M.M., Ak, selaku Dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan tugas akhir 

ini. 

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

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

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

Bandung. 

6. Bapak Hj. Supriyanto Ilyas, SE., M.M., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M. Ak., selaku ketua program studi 

akuntansi SI dan  DIII Universitas widyatama. 

8. Bapak Usman  Sastrdipraja S.E., M.M. Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi SI Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Pngajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

10. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama atas 

semua bantuan yang diberikan. 

11. Ibu Nofliyana  selaku pembimbing Bagian Akuntansi di Perusahaan yang 

telah membimbing penulis serta telah banyak meluangkan waktunya dalam 

membantu penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penyusunaan Laporan Tugas Akhir ini.  
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12. Pa Dedy Sudrajhat selaku bagian administrasi. Atas kesedianya membantu 

penulis dalam melaksanakan praktek kerja lapangan ini. 

13.  Pemimpin dan seluruh staff PT PLN (Persero) P3B JB Region Jawa Barat  

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas kerjasamanya 

dan dukungan moril yang telah banyak membantu penulis selama ini. 

14. Sahabat seperjuangan penulis Ira, Santi, Rani, Yussy, Lisda, Amel, Masni, dan 

teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu terima kasih 

atas bantuan dan dukungannya selama ini. 

15. Teman – teman angkatan 2004 Diploma III dan semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah 

SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia nya untuk membalas kebaikan 

semua pihak, dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak. 

 

                            

Bandung, Desember  2007 

                                                                                          Penulis 

 

 

                                                                                              Komalia Sari  
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