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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini, sehingga pada akhirnya dapat selesai tepat waktu. Tidak lupa shalawat serta 

salam ditujukan untuk teladan umat, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, 

keluarga, dan pengikutnya yang setia pada Nabi hingga akhir jaman. 

 Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari adanya ketidaksempurnaan akibat masih kurangnya pengalaman dan 

pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan 

penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. 

Dalam penyusunan ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, saran, 

semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang memberikan begitu banyak berkah limpahan rahmat rezeki 

dan kasih sayangnya yang tidak pernah putus diberikan kepada Hamba Nya. 

2. Kedua Orang tua dan kakak yang memberikan support materil maupun moril. 

3. Bapak T. Ontowiryo, S.E., M.BA. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama.  

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaaman, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak R. Wedi Rusmawan Kusumah, Dr., M.Si., Ak., selaku Dekan Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



 
 iv 

6. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program 

Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Dr. Evi Octavia., S.E., MM.,Ak. selaku pembimbing dalam penyusunan 

tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk segala 

pengarahan dan bimbingan, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

8. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku penguji dalam laporan 

tugas akhir saya. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang banyak memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan 

yang sangat berharga dan berguna selama penulis melakukan perkuliahan di 

Universitas Widyatama. 

10. Bapak Arief Sulistiono selaku Kepala Divisi Tempa dan Cor PT.PINDAD 

(Persero) Bandung dan Bapak Moch Oma, Pak Dadi selaku pembimbingan 

saya dalam melakukan kerja praktik serta seluruh staff dan pegawai pada 

divisi tempa dan cor PT.PINDAD (Persero) Bandung yang penulis tidak dapat 

sebutkan satu per satu. 

11. Riska Aditya Larasati, yang telah menemani selama 3 tahun ini. Terima kasih 

atas doa, perhatian dan segala bantuannya dari awal perkuliahan hingga 

penyelesaian tugas akhir ini. 

12. Teman-teman seperjuangan saat praktik kerja di PT.PINDAD (Persero) 

Bandung, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 

13. Sahabat-sahabat tercinta dari awal perkuliahan hingga saat ini dan sampai 

selamanya Agung, Dina, Fauzi, Kevin, Rita, Saviela, dan Sofan terima kasih 

atas waktu dan kebersamaannya selama ini. Terima kasih telah menjadi 

bagian terindah dalam perkuliahan ini. Tetap Kompak terus guys!!! 

14. Panji, Hendry, Faizal, Sandi, Dedi, Jani, Setia, dan Dindin teman 

seperjuangan saat proses penyusunan, teman berbagi informasi. Terima kasih 

banyak kalian. Semangat! 
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15. Anak-anak bangku taman yang selalu mensupport penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Maaf ga bisa disebutkan satu per satu guys. 

Tetap Solid! 

16. Teman-teman D-III Akuntansi 2011 dan teman-teman di Universitas 

Widyatama angkatan 2011. 

 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga turut memberikan dukungan 

dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat-Nya. Amin. 

 

  

 

Bandung, Maret 2015 

       Penulis 

 

 

 

                      Candra Lesmana 

 

 

 

 

    


