KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahim.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkat, hikmah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Diploma Tiga di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung.
Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan karena usaha penulis sematamata melainkan didukung oleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu,
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada:
1. Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T. selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung.
2. Ibu Dwi Puryati, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi D3
sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam
memberikan saran, pengarahan dan dukungan semangat bagi penulis dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Aneu Kuraesin, S.E., M.Si. selaku Dosen Wali Program Studi Akuntansi
D3 untuk mahasiswa angkatan tahun 2010.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar, serta Staf Tata Usaha STIE Ekuitas Bandung
atas segala bantuan dan pelayanannya selama ini.
5. Segenap Pejabat PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung yang
telah memberikan ijin penulis untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan dan
membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
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6. Ayah dan Ibu, “Terima kasih telah menjaga dan membesarkan aku dengan
penuh kasih sayang hingga saat ini. Hanya untuk kalian aku bertahan hingga
saat ini, untuk kalian aku bahagia, untuk kalian aku tersenyum, untuk kalian
aku berjuang dalam hidup. Semua yang aku perjuangkan bukan untuk siapasiapa tidak juga untukku. Hanya untuk Ayah dan Ibu...”
7. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak kandung penulis
beserta isteri yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan juga nasehat
yang berarti untuk penulis. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan.
8. Sahabat penulis, Mega, Vurie, Rani dan Nia yang telah memberikan semangat
dan dukungan, serta mendengarkan curahan hati penulis. Terima kasih sahabat.
9. Teman-teman Akuntansi D3 angkatan tahun 2010, terima kasih selama ini
kalian sudah menjadi teman yang baik. Kebersamaan selama hampir tiga tahun
ini tidak akan pernah terlupakan.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan
karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan
bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, Juli 2013
Penulis.
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