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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan laporan Tugas Akhir ini merupakan 

kewajiban untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

sidang Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, juga merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan teori yang 

selama ini penulis dapatkan di perkuliahan. 

 Penulis juga memohon maaf jika dalam penelitian dan penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, terdapat banyak kekurangan - kekurangan karena 

adanya keterbatasan pengetahuan penulis. 

 Dalam pembuatan laporan ini penulis mendapat bimbingan- bimbingan 

dari berbagai pihak baik berupa data, saran maupun dorongan. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat, terutama 

kepada : 

1. Kedua orang tua tersayang Ayahanda Endang Suherman, Ibunda Naning 

Yuningsih, Dewi Kakakku dan Shinta adikku yang telah memberikan do’a 

yang tak terbatas nasehat, bimbingan, dorongan dan mencurahkan 

segala perhatian dan kasih sayang yang tak ternilai harganya, dengan 

berharap akan kelancaran dan keberhasilan diri penulis dalam segala 

bidang.  

2. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., Ak, selaku dosen pembimbing 

yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk membimbing 

penulis, sehingga laporan ini dapat terselesaikan. 
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3. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., AK. Selaku Sekretaris Prodi 

Akuntansi S1 dan D3. 

4. Para dosen Universitas Widyatama khususnya dosen fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi D III. 

5. Bapak H. Acep Taryat selaku Kepala Seksi Kas di Perusahaan daerah air 

Minum (PDAM) Pusat Bandung 

6. Bapak Agus S.E selaku Kepala Bagian Penagihan 

7. Bapak Kasmiri S.E selaku Kepala Bagian Keuangan  

8. Ibu Tine, Pak Edi, Pak Nana, Bu Niknik, Bu Minel, Pak Dadan, Pak Agus, 

Bu Yani dan Seluruh staff/karyawan Perusahaan Daerah Air minum Pusat 

Bandung Yang telah memberikan data - data dan kesempatan kepada 

penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Untuk Rian Solihin yang selalu memberikan dorongan semangat, do’a 

serta perhatiannya kepada penulis. 

10. Teman- temanku, Agis, Maria, Amel, Oom, Shanti, Novi, Putri, Ina,  Ria, 

Tiwa, Ova, Elih, Rini dan Desi, Agustina serta intan, teman satu 

perjuangan dalam melaksanakan Tugas Akhir, yang telah memberikan 

semangat dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir . 

11. Seluruh teman- teman jurusan D3 Akuntansi khususnya angkatan 2004 

12. Seluruh petugas perpustakaan, petugas mushola  serta seluruh karyawan 

Universitas Widyatama. 

13. Terakhir penulis  ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terselesaikannya laporan ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada segenap pihak yang 

telah membantu penulis,  menyelesaikan laporan ini. 
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Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang 

berkepentingan khususnya bagi penulis. 

 

 

 

 

 

 

Bandung,  Juli  2007  

   

 

 

                                                                                        Melita Lestari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


