
KATA PENGANTAR 

 
 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “ TINJAUAN ATAS SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK 

NISP Tbk, Cabang Asia Afrika Bandung ”  ini dengan baik. Tak lupa shalawat 

serta salam penulis panjatkan kepada junjungan 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 Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini. Ucapan terima kasih dan doa penulis haturkan pada : 

1. Rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku (Bpk. H. 

Yaya Sundiyana & Ibu HJ. Cucu) yang telah membesarkan, mendidik dan 

memberikan dukungan baik moril maupun materil, cinta dan doa yang 

tidak henti-hentinya 

2. Ahmad Fajar, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, pikiran, bimbingan dan saran serta nasehat 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena. S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Supriyatno Ilyas, S.E, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung 

6. Seluruh dosen dan staf pengajar fakultas ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali ilmu pengetahuan, bimbingan, dan dukungan serta 

pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis. 



7. Bapak Andreyanto Selaku Branch Relationship Manager, Bapak Zaenal 

Sahdan,  dan seluruh karyawan PT. Bank NISP Tbk, Cabang Asia Afrika 

Bandung, yang telah membantu serta meluangkan waktu memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

8. Semua keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, doa dan 

kebahagiaan bagi penulis. Khususnya buat Kakak-kakak’ku, terima kasih 

untuk bantuan dananya dan n’te neng yang selalu memberikan nasihat dan 

dorongan.  For my littel niece, atas candaan yang lucu. 

9. A lott off thankful for neng Ike “You’re like my savior princes, thank for 

all you’re support, thank for the time when had stayed and helped me on 

these minor essay!.” Thank you very much... 

10. Teman-teman satu perjuangan Ghani, Ogy, Rika, Endang, Imel, Shinta, 

Lia, Yudi, Erwin, Midha, Wipi, Ika, Echa, Anggra, Tika, Friska, Virgin, 

Tary, Dian, dan semua teman-teman Akuntansi D3 angkatan 2005, 2006, 

dan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas 

dukungan dan canda tawanya selama ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. Terima kasih. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulis 

laporan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

 

 

 

     Bandung, September 2008 
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