
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan

Tugas Akhir yang berjudul “ TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN

REALISASI ANGGARAN PENJUALAN SEWA KAMAR PADA HOTEL

GRAND PASUNDAN BANDUNG ” Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung.

 Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari

sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta

tidak dapat tercipta tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Dudi Abdul Hadi, S.E.,M.Si.,Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pikiran, saran serta nasehat

kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

2. Ibu Prof. DR. H. Koesbandijah, S.E.,M.Si.,Ak. Selaku ketua Yayasan

Widyatama Bandung.



3. Bapak Mame Sutoko, Ir.,DEA. Selaku Rektor Universitas Widyatama

Bandung.

4. Bapak H. Suprianto Abdillah, S.E., M.Si,. Ak Selaku Pjs Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M.,Ak. Selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

yang telah membekali ilmu pengetahuan, dan pengalamannya yang sangat

bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Widyatama.

8. Ibu Sri Rahayu, S.E yang telah memberikan banyak pengetahuan dan saran

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Ibu Rimawati selaku General Manager dan Tante yang telah memberikan

saran, perhatian dan kebaikan hatinya sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini.

10. Ibu Nina Selaku HRD pihak Grand Pasundan Convention Hotel Bandung yang

telah membantu memberikan data-data yang penulis butuhkan.

11. Bapak Andrian S. Daud selaku Front Office Manager yang telah meluangkan

banyak waktu dan menjadi pembimbing selama kerja praktek untuk membantu

penulisan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.



12. Mamah, Ayah dan Adik ku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan

semangat, dorongan, masukan, motivasi serta materil tak ternilainya yang

akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

13. Ua, Oom, Tante dan saudara-saudara ku tersayang yang selalu mendoakan,

memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas

akhir ini.

14. Yang tersayang Indra Ardiansyah yang telah banyak memberikan bantuan,

dukungan, do’a, semangat, perhatian, kesabaran dan kasih sayangnya.

15. Sahabat-sahabatku Risa dan Beria  yang selalu memberikan semangat, do’a dan

menjadi sahabat terbaikku mulai dari kuliah dan untuk selamanya. Thank’s for

all.

16. Temanku Ghita, Fianda, Nova, teman-teman seperjuangan, teman-teman

Akuntansi D3 khususnya 2004, Maz ku Galih, anak’s Metro, Gemblong, Rere,

X’ Pasundan, Ogep yang telah memberikan semangat serta dorongan dan

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

17. Semua Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, terima kasih.

 Segala saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat

bermanfaat bagi kita semua. 
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Penulis
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