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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang karena berkah, rahmat, 

hidayah, karunia, serta bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 

diberi judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Sistem Prabayar Flexi 

Trendy (studi kasus pada PT. Telkom Tbk.)” 

. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sidang sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, 

sebagai masukan di waktu yang akan datang. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, 

bantuan, dorongan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

jasa yang bernilai kepada: 

1. Ibu- Bapak, terima kasih atas segalanya yang telah Kalian berikan untuk Ade, 

semoga skripsi ini bisa jadi awal Ade membalas jasa atas semua hal yang sudah 

kalian berikan, walaupun Ade sadari tidak akan pernah bisa. Terima kasih, terima 

kasih, terima kasih. 

2. Mas Teguh, Arief, Tante-Tante, Om-Om, Sepupu-Sepupu, Nenek,  serta keluarga 

besar lainnya atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai perjalanan skripsi 

ini. 

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang 

berkenan untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, 

saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., sebagai Ketua Yayasan 

Universitas Widyatama. 
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5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA. sebagai Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Segenap staf pengajar, staf administrasi, pegawai perpustakaan dan karyawan di 

lingkungan Universitas Widyatama yang telah membantu penulis selama 

menuntut ilmu di Universitas Widyatama Bandung. 

10. Bapak Muhammad Agus Taufik, selaku mentor yang sudah meluangkan waktu 

disela kesibukannya dan dengan baik menjelaskan permasalahan yang tidak 

penulis pahami. Bapak Agung serta seluruh karyawan di PT. Telkom Tbk. yang 

telah banyak membantu Penulis. 

11. Wilma, Rena, Viola, Sandra, awal sebuah persahabatan yang akan terus berlanjut. 

12. Amie, Inuy, Saphie, Erik, Bona, Ochin, Dwi, Anin, Viva Sadleredyya! 

13. Hermulyati Triastuti Setiani, Tyas, Thoyoy, Mull, terima kasih untuk selalu ada 

dan memberi pandangan lain atas banyak hal. 

14. Lulu, Mala, Ratih, Jani, Judhie, Winny, Mirna, Ike, Renty, Mitha ab, Mitha Toto, 

Anggi, terima kasih atas tawa bersama, sedih bersama, foto-foto bersama, dan 

kebersamaan lainnya yang akan selalu ingin diulang. 

15. Ithot, Nita, Nta, Aal, Chali, Irfan, Silvi, Berry, Atenk, David, Fina, Ane, Putri, 

Eki, Nchud, Kasrenk, Mukhlis, dan semua anggota UKM Sepakbola yang tidak 

dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas tawa, senang, sedih, kesal, 

kebersamaan dan pengalaman yang tidak pernah terlupakan. 

16. Ade, terima kasih atas dukungan dan perubahan yang terjadi. 

17. Roza, Megha, Hutami, Pepen, Ratih, Fuji, Anti, Wulan, Dhea, dan semua teman-

teman Padus Utama, terima kasih atas kebersamaan dan olah vokal yang akan 

selalu dikangenin. 
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18. Gilang, Berry, Ape, Novialiandri, Bagus, Riko, Faldin, Meiri, Gekan, dan teman 

lainnya di kelas D, terima kasih sudah menjadi teman berbagi pengalaman 

pertama sebagai mahasiswa baru. 

19. Teman-teman MASA 2005, Panitia Ospek, Paras, WCE, MISO, LIGA Sepakbola, 

WSA, Senat, UKM KSM, terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang tidak 

ada mata kuliah manapun. 

20. Citra Kharisma Utami S.E., Aris, Gresi, Ipit, Irma, Wiwit, Gigi, Ello, Nono, Vira, 

Dian, Indah, Ira, dan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi UTAMA angkatan 

2005, terima kasih atas semangat, tawa, serta kebersamaan yang akan selalu 

dikenang. 

21. Dan semua teman-teman yang telah memberikan bantuan, khususnya Angkatan 

2005 dan semua pihak yang telah berperan serta dalam membantu penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih untuk 

kebersamaannya. 

Terima kasih atas dorongan, dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis 

dengan tulus ikhlas. Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca sekalian. Penulis hanya dapat 

menyampaikan doa, semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh 

Allah SWT. Amin 

 

Wabillahi Taufiq Walhidayah 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

                                                                             Bandung, November 2008    

                                                                                                           

 

                                                                                            (Diah Dwihastuti) 

 

 

 

 




