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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang dimaksudkan untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menempuh ujian sidang sekaligus menyelesaikan pendidikan 

diploma tiga, jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas. 

Laporan tugas akhir ini berjudul “Implementasi PSAK No. 31 tentang Akuntansi 

Perbankan untuk Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga pada PT. Bank bjb 

Kantor Cabang Majalengka”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umat-

Nya. 

 Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Walau demikian penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan sebaik-baiknya melalui bimbingan dan bantuan berbagai pihak. 

  Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu dan Bapak yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan semangat, 

motivasi, dan doa unuk penulis. Tidak ada yang lebih spesial kecuali kalian. 

2. Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Ekuitas Bandung. 
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3. Ibu Dwi Puryati,SE.,M.Si,.Ak., selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi 

STIE Ekuitas Bandung. 

4. Ibu Aneu Kuraesin, SE, M.Si., selaku dosen wali dan Sekretaris Program 

Studi D3 Akuntansi STIE Ekuitas Bandung. 

5. Ibu Erlynda Kasim, SE., M.Si., Ak, selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing dan 

memberikan pengarahan hingga tugas akhir ini selesai. 

6. Ibu/Bapak Dosen STIE Ekuitas, yang telah memberikan banyak hal tidak saja 

ilmu tetapi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. 

7. Seluruh Staf BAAK, BAU, Perpustakaan, dan OB atas kerjasamanya selama 

penulis dalam masa perkuliahan. 

8. Seluruh karyawan PT. Bank bjb Kantor Cabang Majalengka yang telah 

mengijinkan penulis melakukan Praktek Perja Lapangan, dari mulai OB 

sampai Pimpinan Cabang penulis ucapkan beribu bahkan berjuta terimakasih. 

Tak lupa juga kepada “A Peha” atau Bpk. Agus Permadi Himawan yang telah 

memberikan banyak pengalaman kerja bagi penulis, “A Seta” atau Bpk. Seta 

Bambang Setiawan dan “Teh Risna” atau Ibu Risna Rismiyanti yang telah 

memberikan data-data yang penulis inginkan. 

9. Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2010 “kita sukses 

bareng-bareng kawan”. 

10. Teman-teman Majalengka dan Rajagaluh yang telah meluangkan waktu 

disaat saya pulang kerumah. 
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11. Teman-teman selama penulis menuntut ilmu di Bandung. Anak-anak 

WCB7B, Conan “Antapani”, dan semuanya yang tak bisa penulis ucapkan 

satu-satu. 

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan tulus dan ikhlas 

sehingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini 

dapat berguna bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Mei 2013 
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