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KATA  PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT, penulis panjatkan puji dan syukur 

Kehadirat Illahirobbi, karena atas karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem 

Akuntansi Penjualan Benda Filateli Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Divisi 

Filateli Bandung”. 

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang 

penulis miliki, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. 

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh 

bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. My Beloved Family : Papah dan Mamah di Indramayu yang selalu 

memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan baik moril 

maupun material yang tak terhingga bagi penulis. Terimakasih juga 

untuk kedua kakakku A Donny, A Yudhi atas dukungan yang sangat 

berarti yang telah diberikan untuk penulis, dan juga untuk seluruh 

keluargaku yang telah memberikan doa buat penulis. 
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2. My Love : Deis Handika yang selalu memberikan doa, bantuan, dan 

dorongan baik moril mapun material, serta makasih juga atas curhatan 

dan ide-idenya. 

3. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi D-III dan selaku pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan saran-saran 

kepada penulis sehingga laporan tugas akhir ini dapat selesai. 

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

Studi Akuntansi S-I dan D-III Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abduel Kadir, S.E,. M.Si., Ak, selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

8. Seluruh staf dan karyawan yang telah membantu proses administrasi 

selama mengikuti perkuliahan di kampus dan membuat ruangan kelas 

yang selalu bersih dan nyaman. 
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9. Bapak H. Rahmat S.E dan seluruh staf  PT. Pos Indonesia (Persero), 

selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, 

dan telah bersedia untuk menjawab pertanyaan penulis. 

10. Bapak Wuryanto selaku staf bagian persediaan dan distribusi filateli 

dan selaku pembimbing terimakasih atas waktu, pikiran dan sarannya. 

11. Bapak Mamat Rachmat, selaku pengendali anggaran biaya produksi.  

12. Bapak Maman Suparman, selaku pemegang kas. 

13. Ibu Bebet dan seluruh staf  PT. Pos Indonesia (Persero) Divisi Filateli. 

14. Buat Oom dan Tanteku makasih banyak atas doa dan dukungannya, 

terutama buat B’Yanti makasih atas semua doa dan bantuannya. 

15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004 : Putri, Gina, Alya, Santi, 

Amel, Rani, Lia, Gita, dan teman-teman D-III Akuntansi yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaan, 

bantuan, serta kebaikannya selama ini. 

16. Sahabatku Elinda, makasih atas segala support dan doanya. 

 Semoga atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis 

dalam penyusunan tugas akhir ini berbalas dengan kebaikan dan dapat bermanfaat 

bagi penulis dan bagi pihak yang berkepentingan. 

Bandung, Desember 2007 

                        Penulis 

 iv


