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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kelemahan dan kelembuan yang dimiliki, taka da kata yang 

lebih pantas dan lebih utama selain ucapan syukur kepada Dzat yang Maha Besar 

Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, serta maghfirah-Nya, apa yang kita jalani 

dapat terlaksana dengan baik, tak luoa shalawat beserta salam semoga selalu 

tercurah kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi tuhan 

semesta alam atas kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir yang berjudul  “Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja di 

Kantor Kecamatan Coblong”. 

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak 

terhingga kepada keluarga besar saya yang selalu memberi semangat kepada 

penulis dalam mencapai cita cita. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada 

Ibu Hj.Wiwin Sukiati,SE.,M.SI. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan motivasi,arahan,waktu dan semangat agar dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini tepat waktu. 

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Orang tua saya serta keluarga besar yang selalu memberi dukungan , 

semangat serta doa yang menyertai untuk menyelesaikan tugas akhir saya. 

2. Ibu Yuli Nawangsasi,SE.,M.Si.Ak selaku Ketua Jurusan Diploma III 

Fakultas   Ekonomi Universitas Sangga Buana yang telah memungkinkan 

penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir. 

3.  Ibu Hj. Wiwin Sukiati,SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing dalam 

penyusunan Laporann tugas akhir yang telah membimbing,memberikan 

masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan Laporan Tugas 

Akhir ini 

4.  Bapak Ade Kurnia,SE.,MM selaku Dosen Wali yang telah membantu 

memperlancar penulisan untuk mengerjakan Tugas Akhir 

5.  Seluruh dosen,staf, dan karyawan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Sangga Buana atas jasa – jasanya selama penulisan menuntut 

ilmu 

6. Seluruh seksi dan pegawai  di Kantor Kecamatan Coblong. 
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7.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

Akhir kata atas segala pengorbanan dan waktu, tenaga dan pikuran yang telah 

mereka berikan kepada penulis, semoga mendapat pahala yang berlipat dari Allah 

SWT, Amin . Serta penulis berharap semoga Laporan Tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Bandung,18 Juni 2020 

           

                                                                                      Penulis, 

 

 

        (Alya Nur Yusriyah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


