
KATA PENGANTAR 

  

 Dengan segala puji dan syukur kepada Yesus Kristus atas segala rahmat 

dan kekuatan yang telah Dia limpahkan kepada penulis, maka akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Tinjauan Atas Penyusunan, 

Pelaksanaan serta Revisi Anggaran Pendapatan pada PDAM Kota 

Bandung”. 

 Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam 

menempuh Ujian Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

 Banyak pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian 

ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua penulis 

yang berada di Lima Puluh yang telah memberi kasih sayang, doa, serta dorongan 

baik moril maupun materil yang tidak terhingga bagi penulis. Terima kasih juga 

kepada adik-adikku Rocky, Era dan Ria atas dukungan dan semangat yang sangat 

berarti yang telah diberikan untuk penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan 

untuk mereka semua. 

 Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna 

karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman penulis. Kiranya 

akan ada masukan-masukan bagi penulis sehingga penulis di lain waktu dapat 

membuat sesuatu yang lebih baik lagi. 

 Ada banyak pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, maka kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.S., Ak., selaku Pjs. Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 



4. Bapak Robertus Ary Novianto, S.E., Ak., selaku Dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas widyatama 

yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan selama 

perkuliahan kepada penulis. 

6. Para petugas perpustakaan yang selalu membantu penulis dan memberikan 

informasi tentang buku yang dibutuhkan oleh penulis selama penyusunan 

tugas akhir ini. 

7. Bapak F. Heru Suharto terima kasih atas kesediaannya membantu penulis. 

8. Seluruh staf bagian keuangan PDAM Kota Bandung yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.  

9. Untuk ibu Sri Rahayu, terima kasih buat bantuan yang diberikan kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

10. Untuk “Yange” ku, makasih banget buat  semuanya…sudah bersedia 

meluangkan waktunya buat penulis dan terima kasih buat motivasi yang di 

berikan kepada penulis. 

11. Soulmate ku “wance” dan Ester, terima kasih atas kebersamaan dalam 

menjalani perkuliahan ini baik suka maupun duka serta dalam menyusun 

laporan tugas akhir ini.ce, thanks bgt y buat Doanya…akhirnya ini selesai 

juga dengan sempurna,hehe. 

12. Untuk APV_2 (k’ame,k’via,d’vera) terima kasih buat motivasi yang selalu 

diberikan kepada penulis, makasih juga buat doanya, semoa Tuhan beri 

yang terbaik buat APV_2. 

13. Untuk teman-teman seperjuangan ku: Masni (thanks ya komputernya), 

Lisda, Ferry, Vita terima kasih atas motivasinya kepada penulis. 

 

 

 



14. Untuk kosan ku: nenek dan keluarga, k’vivi. Weteh, k’jade, d’f3, alya 

terima kasih buat semangatnya. 

15. Untuk teman-teman ku di PMK: Fani, Astrid, Desy, Sefla, Amel, Imel, 

Mona, Ana, Debol, Lisa, Ola, Fidel, Irma, Elly, Angga, Jerry, Tamrin, Itok 

Topel, dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas 

perhatiannya. 

16. Untuk teman-teman ku yang lucu-lucu + “gila” : ruyung, ricky,ridwan, 

nanda, regi, agi, teddy, inan, doni, geber, saka, samen, si “abang”, hendro, 

eben thanks ya buat hiburannya dan bantuannya disaat penulis lagi 

strezz,hehe. 

17. Semua anak akuntansi D3 Angkatan 2004 yang sudah membantu penulis. 

18. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tdak dapat penulis 

sebutkan satu persatu terima kasih atas perhatian dan doanya Tuhan Yesus 

Memberkati kalian semua Amin. 

 

 Akhirnya penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa 

dalam Tugas Akhir ini masih terdapat keurangan, untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun Tugas Akhir ini guna kesempurnaan Tugas 

Akhir ini. 

 

Bandung, April 2008 

Penulis, 

 

 

 

(Friska Juliana Siregar) 

 

 

 

 


