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KATA PENGANTAR 

 

 

 

  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat-Nya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Aliran Dana PT. Foresta Transtek 

Dengan Menggunakan Analisis Sumber & Penggunaan Dana” ini dengan 

lancar. Tak lupa semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjunan 

kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

 Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada 

Ibunda Siti Nuriah, Ayahanda Enjang Dedi Muftian dan kakak Ranti Dewi Septiani 

yang selalu memberikan doa dan dukungan juga kasih sayang yang tiada pernah 

henti. Dan juga kepada Daryl Christian Waldi, S.Kom, selaku orang terdekat yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan perkuliahan dan 

membuat Tugas Akhir ini, mengajarkan banyak hal yang sangat berguna, 

memotivasi saya dalam menjalani hidup yang lebih baik, serta kasih sayang yang 

tulus saya ucapkan terima kasih. 

Dengan segala keterbatasan kami pada saat penulisan Tugas Akhir ini, kami 

senantiasa mendapat banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :  

1. Alm. T. Ontowiryo A, S.E., M.B.A selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

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

Widyatama. 

3. Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen. 

4. Lasmanah, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Bisnis dan Manajemen D3. 

5. Ibu Intan Widuri Sakti, S.T., M.M., selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

6. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam 

proses menyusun Tugas Akhir ini.  

7. Pipin Sukandi, S.E., M.M., selaku Dosen Metode Observasi&Laporan yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir 

ini. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna 

dimasa yang akan datang. 

9. Drs. Helda Trikora Waldi, yang telah memberikan izin dan kesempatan 

untuk saya dalam melaksanakan PKL di PT. Foresta Transtek 

10. Teman-teman Manajemen D3 angkatan 2013 yang selalu memberikan 

canda tawa disetiap harinya, membuat suasana kelas menjadi hangat 

walaupun orangnya itu-itu aja. 

11. Furi Sucia selaku teman sebangku selama masa perkuliahan, makasih udah 

sering nganterin aku pulang kuliah kadang pergi bareng juga, satu-satunya 

orang yang paling sabar dan setia buat jadi temen aku, dengerin curhatan 

aku yang gak ada hentinya, cerita suka duka kita curahkan masing-masing 

gak ada kata malu, sedih banget sebentar lagi udah gak akan ketemu tiap 

hari gak akan curhat tiap hari. 

12. Meyliana Nur Asthy dan Renita Puspita kalian teman yang paling klop buat 

diajak kerja kelompok, kompak, lucu, gila dan ada tidak hanya disaat sedang 

bersenang-senang, selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan satu sama 
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lain, berjuang bersama dari awal semester hingga akhir semester, 

memberikan kenangan manis dan pahit yang tak pernah terlupakan. Semoga 

setelah kita lulus masih suka ketemu ber-empat bareng Furi juga Amiiiin 

 

Kami mengharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

khususnya dalam meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dan 

pengalaman. 

Kami menyadari bahwa Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan. 

Untuk itu kami mengharapkan kritik yang membangun dari para pembaca sekalian. 

 

 

Bandung, Mei 2016 
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