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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmaanirrahiim 
 
 Alhamdulillahi Robbil’alamiin puji syukur saya panjatkan kapada Allah 

SWT karena atas ridho-Nyalah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan skripsi ini yang berjudul “ 

Manfaat  Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung” adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan, perhatian, dorongan dan bimbingan kepada penulis. Adalah 

suatu kewajiban bagi penulis untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. Selaku dosen 

pembimbing yang telah membuka cakrawala pikiran ilmiah kepada penulis 

dan membantu penulis hingga skripsi ini terselesaikan. 

2. Prof.Dr.Hj.Koesbandijah,A.K., M.Si., Ak. Sabagai Ketua Badan Yayasan 

Widyatama 

3. Bapak Dr.Mame,.Ir.,DE.A. Selaku Rektor Universitas Widyatama 

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

Universitas Widyatama 

5. Bapak Eriana Kartajumena,S.E., M.M.,Ak Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi 

6. Bapak Usman Sastradipraja, S.E.,M.M.,Ak selaku Sekretaris Progran 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

7. Bapak Abi Darin dan Ibu Ratri  selaku staf Keuangan dan pembimbing 

praktik di PT Telkom, Tbk serta Ibu Rini yang banyak membantu penulis. 
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8. Para Dosen yang telah mendidik penulis dan menjadikan penulis sabagai 

sumber daya manuia yang memiliki nilai tambah untuk siap menghadapi 

kehidupan selanjutnya. 

9. Seluruh karyawan, baik dari bagian sekretariat, satpam, penjaga parkir, 

karyawan perpustakaan sampai petugas pembersih ruangan yang turut 

menjadikan susunan  kampus Widyatama lebih kondusif  bagi penulis 

untuk menuntut ilmu. 

Secara khusus, rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada : 

1. Ibu dan Bapak, sembah sujud ananda haturkan sebagai ungkapan rasa 

terima kasih yang tentunya belum mampu membalas semua pengorbanan 

Ibu dan Bapak yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan  

penulis hingga dapat menyelesaikan sebagian ibadah untuk menuntut ilmu 

setinggi-tingginya.Adikku Dolly Indra Nasution.Thanks to God to give me 

a beatifull life with them.  

2. Harnanto atas Doa, kasih sayang, perhatian, kepercayaan, bantuan dan 

dukungan yang begitu besar dan tiada henti-hentinya kepada penulis (u’r 

my only hope ). 

3. Sahabat-sahabat yang selalu ada di hati penulis :Hema Ratnasari, Daisiany 

Rusdi,S.E, Fitrieza Windayani, S.E, dan Shanti Sandra Agustina, S.E. 

Teman yang selalu memberikan warna dan keceriaan dalam hidup serta 

selalu menemani hari-hari yang dilalui penulis dikala susah maupun 

senang. Terima kasih untuk bisa mengenal penulis apa adanya. I luv u all 

girls.. 

4. Saudara sekaligus sahabat : ARTHYI ; Ruhiyati Yusnita( Yuni )&Suami, 

Fitria Tiningsih, Kusmayanti ( IIN ) n’ si kecil Irul dan yang terakhir 

Hadijah Megasari ( Mega ). I will always luv u now and forever 

5. Sahabat-sahabat tersayang & tercinta di kampus : Tike, Kania, Sayu, 

Yuan, Ola”doclo” Icut, Wide.Friendship forever okay… 

6. Seluruh keluarga besar : opung, pakde, bude, sepupu, Mba Nana & K 

Andre ( terima kasih untuk bantuannya), Tante Eni & Om Dodo yang 
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selalu memberikan perhatian dan doa,  Dian-Ku Sayang dan Mba Dian  ( I 

luv u so much ). 

7. Rahman(oboy), Abu, Dani, Andri”uwo”, Fajar Al-Maghribi, Nurman, 

Kencit, Ivan, Abangku tercinta”Rudi”, Dean, Melvi, My Hero”A Isal”, K 

Apip, A Obed, K Amci, A Uthan, Abang Gerhat, Ratna( ndut ), Devi dan 

Melisa yang  telah menjadi teman-teman terbaik bagi penulis. 

8. The Old Star : yang terhormat M Nur Wirabakti,S.E yang telah 

mengajarkan penulis menjadi pemimpin yang sesungguhnya, A Ibien, A 

Dyon, A Acheque, A Irfan, K Bogar, Mas Yudi, K Anjarwati, A Degay, 

My Kordinator TATIB”K Anez”, K Ranggi, A Gobi, A Lepet dan semua 

super senior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

9. Dua Sejoli yang telah membesarkan nama penulis dan mengenalkan 

penulis pada kehidupan berorganisasi dikampus serta membuat penulis 

bangga telah manjadi Aktivis kampus : Dedy Komaruddin”Deko” dan 

Arjuna Rizaldi”Juna”. ( You are always be my great mentor ) 

10. Seluruh teman-teman angkatan 2002 khususnya anak-anak kelas G, Nana 

Cowo, Prilla, Fitri Mustika, Medania, Dhea( teman setia seperjuangan 

dalam menyelesaikan skripsi ). 

11. Febrialdi Rusdi ( thx for everything ), Novan, adikku Erick, Harry ‘04,Om 

Dodie, San Indra ‘n  GAC Team 

12. Finally, My Campus karena disinilah penulis benar-benar merasakan arti 

kebersamaan dan kekeluargaan yang sebenarnya. Terima kasih untuk 

memeberikan pelajaran yang selalu dan sangat berharga buat penulis. 

 

Penulis telah mengerahkan segala daya dan upaya agar dapat 

menyelesaikan tahap demi tahap penyusunan skripsi ini dan begitu banyak 

kendala yang penulis hadapi. Dan dari kendala-kendala yang penulis hadapi 

tersebut, penulis banyak memperoleh pengalaman yang sangat berharga yang 

dapat dijadikan pedoman serta pelajaran untuk langkah-langkah selanjutnya. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak yang memerlukan  
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