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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir yang berjudul: “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA”. 

Sembah sujud dan hormat penulis kepada Papah dan Mamah yang telah 

memberi kasih sayang, do’a dan dukungan tiada henti pada penulis sehingga dapat 

terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.  

Namun demikian, dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas 

Akhir ini, penulis menyadari benar ketidaksempurnaan yang ada, akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu, penulis mohon maaf 

apabila masih terdapat kekurangan dan dengan senang hati penulis menerima kritik 

dan saran dari pembaca. 

Selama melaksanakan penulisan hingga selesainya penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini, banyak sekali bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. 

Atas bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk 

menyampaikan banyak terima kasih, kepada: 

1. Papah dan Mamah tercinta atas kasih sayang, do’a dan dukungan yang tidak 

pernah putus, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. I love u all. 

2. Bapak Rusmin, S.E., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.  

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi. 
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4. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., Ak., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi.  

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak, selaku ketua Yayasan 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

8. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

9. Staf dan karyawan Universitas Widyatama.  

10. Ibu Yayah Subariah dan Bapak Otong selaku pembimbing perusahaan, yang 

telah meluangkan waktu untuk penulis serta staf dan karyawan Dinas 

Komunikasi Dan Informatika. 

11. The Kanetuji squad (iduy, wadiman, armyn, erwin, ghani, agil, belgi 

terimakasi udah bantuin menyelesaikan tugas akhir ini, rais, virgin, esa, jhon-

lee, izal, rubidi, rifki, andika, richat, ucil, owo, ebo, dede, maya, uwi, lia 

“iyoung”, friska, tika, dian, deti,  tari, shintha, midha, devi the oon, dan semua 

teman-teman yang lain makasih sudah memberikan semangat kepada penulis. 

“for being my eternal friends…feet could only walk just for some miles, 

clothes wouldn’t be in style for a long time, but having you guys as my friends 

will be forever…” 

12. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi D3 2004, 2005, 2006, 2008. 

13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas 

akhir ini yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu - persatu karena 

keterbatasan tempat. 

 

 

 



iv 
 

Semoga Allah SWT mencatat semua amal kebaikan dan membalas dengan 

pahala serta kebaikan yang berlipat, amien… 

 

                                                                                           Bandung, Januari 2010  

                                                                                        Penulis, 

 

         

    

                                                                                           Muchamad Sougi 


