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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN

ATAS LAPORAN ARUS KAS SESUAI DENGAN PSAK NO.2 PADA PERUM

PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN”. Adapun

maksud serta tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi dan

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Program Studi

Akuntansi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis

menyadari masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan karena

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang membangun dari berbagai

pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak

mendapatkan saran, bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak,

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh

karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah serta

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Tugas Akhir ini.

2. Papah , Mamah dan Kakak tercinta yang selalu memberikan bantuan moril

maupun materil serta semangat, doa dan kasih sayang yang begitu besar

tiada henti kepada penulis, semoga ini menjadi kado kebahagiaan untuk

mereka.

3. Yang terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., MM., Ak.CA selaku

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama.
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4. Yang terhormat Ibu R.Ait Novatiani, Hj., S.E., M.Si., Ak.,CA. selaku

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk membimbing serta memberikan petunjuk untuk dapat

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

5. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA. selaku ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama.

6. Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas

Widyatama.

7. Bapak Dr. R Wedi Rusmawan Kusuma, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

8. Seluruh Dosen Akuntansi Diploma III, Staf Administrasi, Staf

Perpustakaan dan seluruh karyawan yang ada di Universitas Widyatama

yang telah memberika banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis

menjalani perkuliahaan.

9. Untuk keponakanku Raffi, Lintang dan Fikri terimakasih selalu

memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis.

10. Muhammad Reza Destira yang selalu sabar dalam mendengarkan keluh

kesah, mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat berarti bagi

penulis.

11. Sahabat-sahabat tercinta Dinda, Gina, Devi, Lies, Lia yang telah

menemani, membantu, memberikan saran, masukan, kasih sayang dan

semangat kepada penulis.

12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi Diploma III angkatan

2012 yang telah bersama dengan penulis dari awal sampai akhir

perkuliahan.

13. Bapak Lala, Bapak Yadi, Ibu Reni dan Ibu Euis serta seluruh karyawan

yang bekerja di Perum Perhutani Divisi Regioan Jawa Barat dan Banten

yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan

informasi yang diperlukan untuk proses penyusunan Lapran Tugas Akhir.
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Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, arahan dan

bantuan dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir. Semoga dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung, Agustus 2015

Penulis,

Yunita Nurul Indriyani


