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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Laporan Tugas Akhir 

ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 

Studi Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. Judul yang penulis ajukan adalah “Analisis Kinerja 

Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten”  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis tidak terlepas dari 

bantuan,  bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada penulis. 

2. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA. Selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A. selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan. K, S.E., M.Si.,Ak., C.A. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Ketua 

Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

6. Bapak Yogo Heru Prayitno, S.E., M.Si. selaku Wakil Ketua Prodi 

Diploma III Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Ibu Tetty Lasniroha S, S.E,.M.Ak,.Ak,.CA. selaku dosen pembimbing 

penulis.  Terima kasih untuk waktu, pengarahan, motivasi dan 
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dukungannya selama masa bimbingan dalam proses penyelesaian Laporan 

Tugas Akhir ini. 

8. Pak Ade yang banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan tugas 

akhir ini. 

9. Seluruh staf dosen yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

selama perkuliahan. 

10. Para staf secretariat akademik dan perpustakaan yang telah membantu 

penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

11. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian khususnya di 

subbagian akuntansi yang sudah memberikan informasi yang penulis 

butuhkan dan membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir 

ini. 

12. Untuk seluruh staf bagian akuntansi yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu per satu. Terima kasih atas semangat, bimbingan, dan pengetahuan 

baru yang diberikan selama penulis melakukan kerja praktik di PT. PLN 

(Persero) Distibusi Jawa Barat dan Banten. 

13. Keluargaku Bapa Endar Sudarmadi , mamah Nengsih, dan Adikku Tyas 

Astuti, Nurul Fadhilah, Sabila Kusuma Dewi, dan Dimas Aditya Darmadi. 

Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan. 

14. Bapak Mame S. Sutoko. Terima kasih atas bantuan bapak, jika  tidak 

dibantu oleh bapak, penulis tidak akan berada dalam tahap ini, kebaikan 

bapak akan selalu penulis ingat sampai kapanpun, semoga Allah SWT 

membalas setiap kebaikan bapak. 

15. UKM Taekwondo Universitas Widyatama. Terima kasih atas semua yang 

telah diberikan kepada penulis, terima kasih atas pembelajaran yang telah 

membuat penulis menjadi lebih kuat, lebih baik lagi, kalian semua tetap 

teman saya sampai kapanpun, maaf jika penulis berbuat salah, semoga kita 

bisa berteman lagi. 

16. Sahabat-sahabat seperjuanganku Herlina Dhea, Giovanni Eka  yang saling 

memberikan dukungan di masa perkuliahan hingga akhirnya sampai pada 
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proses penyusunan Laporan Tugas Akhir, maaf jika ada salah kata atau 

terkesan marah, tapi itu karena sayang loh bukan marah benci atau apa, 

ahahaha. 

17. Teman-teman angkatan 2012 kalian semua akan menjadi memori dalam 

setiap langkah baruku.  

18. Untuk Nurul Wahiddatul R. terimakasih atas semuanya, dukungan dan 

kesediaan untuk menjadi “tempat sampah” penulis selama perkuliahan, 

thanks mba bro. 

19. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa 

dituliskan satu per satu. Terimakasih banyak  atas semua bantuannya 

semoga Allah SWT membalas jasa kalian semua. Aamiin 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini belum 

sempurna tetapi penulis mengharapkan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat 

menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. 

 

Bandung, 6 Oktober 2015 

Penulis 
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