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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena

berkat rahmat-Nya penulis telah mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul

“Tinjauan Atas Pengakuan Pendapatan Sesuai PSAK No. 23 Tahun 2012

Pada Perusahaan PT.INJOYNESIA”. Tugas akhir ini merupakan salah satu

syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma-III Jurusan Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak untuk dapat dijadikan perbaikan bagi

penulis di masa yang akan datang.

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan

bimbingan, dorongan, masukan dan semangat yang sangat berarti dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT TuhanKu satu-satunya yang selalu memberikan kesehatan,

rezeki, kelancaran, dan kasih sayangnya. Tempat hamba mengadu disaat

senang, sedih, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan laporan tugas

akhir ini.

2. Mamah, Papah yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun

material, yang juga senantiasa memberi do’a, dukungan dan motivasi demi

kelancaran studi dan tugas akhir kepada penulis dengan penuh rasa sabar

dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberikan

kebahagiaan yang tiada terbatas dan semoga hasil Tugas Akhir ini bisa

membuat mamah dan bapa bangga.

3. Kedua kakak dan adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
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4. Keluarga Besar yang ikut memotivasi dan memberikan doa dalam

kelancaran menyelesaikan Tugas akhir ini.

5. Ibu Rina Tresnawati, SE., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu yang dimiliki, tenaga dan pikiran untuk membimbing

serta memberikan pengarahan, masukan dan kritikan kepada penulis dalam

penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua

Program Studi Akuntansi  D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Selaku T. Ontowiryo, S.E., MBA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama Bandung.

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor
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Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

10. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi, khususnya

Jurusan Akuntansi D-III yang telah membimbing serta memberikan ilmu

pengetahuan yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi penulis.

11. Ilham Najib yang telah meluangkan waktunya dan membantu serta

memberikan motivasi kepada penulis.

12. A Uus, Mamang Amet, Ikha, Roy, Soya adalah tim Cosmic Clothes yang

telah memberikan pelajaran selama penulis bekerja dan memberikan

semangat untuk kelancaran tugas akhir ini.

13. Seluruh tim PT. INJOYNESIA yang telah memberikan kesempatan dalam

bekerja di perusahaannya sehingga mendapatkan bekal dalam kelancaran

Tugas Akhir ini.

14. Saviela, Kiki, Veter, Jani, Setia, Isni yang telah membantu dan

memberikan semangat untuk cepat lulus.

15. Ratu, Febi, Gina yang selalu memberikan dukungannya dan motivasi

untuk kelancaran tugas akhir ini.
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Penulis berharap pembahasan dalam tugas akhir ini dapat

menambah wawasan dan membuka pemikiran bagi pembaca, khususnya

bagi rekan-rekan mahasiswa program studi akuntansi.
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