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 KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb., 

Dengan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dengan 

berbagai usaha dan do’a penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, serta adik- adik tercinta 

untuk setiap perhatian serta doa yang senantiasa tidak pernah putus sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Penyusunan laporan tugas 

akhir ini penulis mengambil judul  “Tinjauan atas Analisis Sumber dan 

Penggunaan Kas pada PT. Galamedia Bandung Perkasa “. 

Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam 

mengikuti ujian Ahli Madya Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Selama persiapan dan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis telah banyak 

menerima bimbingan, bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala berkat, hikmat, pertolongan, kekuatan, kasih dan 

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendidik serta memberikan kasih 

sayang, do’a dan dukungan kepada penulis sehingga penulis 

menyelesaikan studi dengan baik. 

3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendidik serta memberikan kasih 

sayang, do’a dan dukungan kepada penulis sehingga penulis 

menyelesaikan studi dengan baik. 
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4. Bapak T. Ontowiryo, SE.,MBA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

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

Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Mochamad Kohar Mudzakar, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yang telah membimbing 

dengan sabar dan penuh perhatian, serta meluangkan waktunya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

9. 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. 

10. Direksi dan staf pegawai PT. Galamedia Bandung Perkasa khususnya 

untuk Bapak H. Candra. Bapak Sunarto, Bapak Yulianto, dan Ibu Karmila  

yang telah membantu dalam pengumpulan data-data untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini.   

11. Kakak - adik paling spesial Ramlan dan Ayka Shafirra yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

12. Nobel Mangaratua S.T pria spesial yang selalu memberikan motivasi yang 

luar biasa dan semangat untuk segera menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhirnya. I love u somac 

13. Anak – anak kosan pelita 2 no. 18: geby, angel,  Terima kasih atas 

kekompakan dukungan dan kerja samanya selama tinggal di tempat kost. 

14. Sahabat sejati perjuangan Kartini ee yang selalu sabar dalam 

mendengarkan keluh kesah, mendoa’kan, dan memberikan dukungan 

moril yang sangat berarti bagi penulis. 
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15. Sahabat – sahabatku paling Tercinta Nissa, Shela, Sofie, serta adik – adik 

kelasku Lucy, Widdy, Fitri Berkat kalian, penulis termotivasi dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir 

16. Seluruh teman-teman Universitas Widyatama yang selalu memberikan 

semangat dalam perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih dan sukses 

selalu serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan dan ketulusan yang 

telah penulis terima. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Wasallamualaikum Wr.Wb., 

 

Bandung,   Mei 2015 

 

 

 

Desi Darwati 

 


