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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah,

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas

Akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA PT. RIZKI SAPUTRA

PERIODE SEPTEMBER 2014””. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu

syarat dalam menempuh ujian sidang Diploma III, Program Studi Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih ada kekurangan serta jauh

dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Namun penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan

mahasiswa/mahasiswi maupun bagi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian.

Dengan kerendahan hati, kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian laporan Tugas

Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan yang sangat

berarti dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan kelancaran dalam

perkuliahan selama ini serta dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama atas semua kasih sayang, bantuan,

dukungan moril dan materil, nasihat serta doa yang telah diberikan kepada

penulis selama ini.

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

Widyatama.

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universtas

Widyatama.
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5. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

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

Diploma III Akuntansi Universitas Widyatama.

7. Ibu Rina Tresnawati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta

saran yang bermanfaat dalam penyusunan tugas akhir ini.

8. Seluruh Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf perpustakaan dan seluruh

karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan

banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menjalani perkuliahan di

Universitas Widyatama.

9. Pemilik Perusahaan PT. RIZKI SAPUTRA yang telah memberikan bantuan

dan pemahaman kepada penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

10. Adik-adik Tercinta, Finna dan Pandu yang selalu memberi semangat dan

dukungan kepada penulis.

11. Muhammad Agung Ismail Sholeh yang selalu sabar dalam mendengarkan

keluh kesah, mendoa’kan, dan memberikan dukungan moril dan materil yang

sangat berarti bagi penulis.

12. Sahabat-sahabat Tercinta, Yunita, Dinda. Berkat kalian, penulis termotivasi

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

13. Sahabat seperjuangan dalam penulisan tugas akhir ini Gina Fitria, dan

membantu penulis dalam menyelesaikan yg belum sempat selesai hingga

membantu bab 4 selesai Eksa dan Sari.

14. Semua teman-teman Akuntansi D3 angkatan 2012 yang mendukung serta

bekerja sama dengan penulis dari mulai masih menjadi maba dan akan lulus

dari kampus tercinta.
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Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan

dan ketulusan dari semua pihak yang telah membantu, dan semoga tugas akhir ini

dapat memenuhi maksud dan tujuan yang diharapkan serta bermanfaat bagi

pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, April 2015

Penulis,

Devi wardini


