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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, 

hidayah, dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang 

Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini 

masih terdapat kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaan dari apa yang 

telah dikemukakan, mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 

Selama persiapan, penyusunan sampai dengan selesainya Laporan Tugas 

Akhir ini, penulis banyak sekali memperoleh bimbingan dan bantuan serta 

dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan serta ketulusan hati penulis 

menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Paulus Sugianto Yusuf, S.E., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan saran 

kepada penulis selama menyelesaikan laporan ini. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi D III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak  H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan pembinaan pada penulis 

selama kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Seluruh Karyawan dan Staf di lingkungan Universitas Widyatama yang telah 

banyak memberikan bantuan pada penulis selama menuntut ilmu disini. 
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7. Bapak Rudi Lizwaril, Drs., Ak., yang telah mengijinkan penulis melaksanakan 

kerja praktik di PT. INTI (Persero). 

8. Bapak Dedi Suryadi yang telah meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk pengerjaan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

9. Ibu dan (Alm.) Ayahku, terima kasih atas semua doa, kasih sayang yang 

diberikan selama ini. I luv mom n dad.. 

10. Kakak-kakakku yang telah banyak memberikan semangat agar aku cepat 

menyelesaikan studi ini. 

11. Teman terdekat ku selama ini, Diora…  yang selalu setia membantu kapanpun 

aku butuhkan. Makasih ya buat semuanya, maaf aku engga bisa bantu 

skripsinya secara maksimal.. Aku pasti doain, semangat ya!  

12. Rental alif makasih buat semua bantuannya.  

13. Semua teman-teman Akuntansi D III angkatan 2004 yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Khususnya buat wanda teman seperjuanganku, akhirnya 

kita lulus juga .. Makasih atas semua bantuan teman-teman selama 

perkuliahan ini.    
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Penulis, 

 

 

Oom Komariyah 

 


