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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “ TINJAUAN ATAS 

PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN BIAYA PRODUKSI 

MAJALAH POLISI PADA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT “ ini 

dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

 Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini. Ucapan terima kasih dan doa penulis haturkan pada : 

1. Rasa hormat dan pengahargaan yang setinggi-tingginya kepada ibuku Otje 

Sukaesih yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis serta 

memberikan dukungan baik moril maupun materil, cinta dan doa yang tidak 

henti-hentinya, dan untuk Ayahkku Isom Somantri (Alm) yang telah 

meninggalkan dunia ketika aku masih kecil. 

2. Bapak Paulus Sugianto, S.E selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, pikiran serta bimbingan, saran serta nasehat dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena. S.E., M.M.Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Universitas Widyatama 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung 

6. Bapak Usman Sastradipraja S.E., M.M.Ak, dan Bapak Robertus Ary Novyanto 

S.E., yang telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis. 

7. Seluruh dosen dan staf pengajar fakultas ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membekali ilmu pengetahuan, bimbingan, dan dukungan serta 

pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis. 



iv 
 

8. Para petugas perpustakaan yang selalu membantu penulis mengambilkan laporan 

tugas akhir dan memberikan informasi tentang buku-buku yang dapat dijadikan 

referensi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

9. Bapak KBP Drs.H. Dade Achmad, AKP Apong Wasrun, AKP Luki M, AKP 

Rahmat Dasep, AKP H Mashar. Yang telah membantu serta meluangkan waktu 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

10. Semua keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, doa dan 

kebahagiaan bagi penulis. Untuk my brother atas candaan dan berantem yang 

selalu ada. Dan for my best friend dony, esa, desmon, and uthi, I’ll be waiting at 

top . 

11. My brothers and sisters at rektorat  adjie, desmon, black, mami, ami, ato, edel, 

coy, fitri, aban, hendra. Bisma, sofyan, arfi, ari, sol, angga, tantra. Yang banyak 

memberikan tawa kalau lagi nongkrong direktorat 

12. Brey, jep, Dadan caheum, Rahul, Rome, agus slamet, dan semua teman sekelas 

akuntansi D3 angkatan 2004 dan 2005 terima kasih atas kebersamaannya. 

13. Ria Chrisanty terima kasih untuk saran dan informasinya 

14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. . 

 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulis 

laporan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

 

Bandung, November 2007 

                                                                                      Penulis 

 

              Taufik Tri Gunadi 

 
 
 

 

 

 


