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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas 

berkatnya yang begitu melimpah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

yang berjudul “Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah 

(BAPESITELDA)”. 

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sidang Diploma III jurusan Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu 

penulis sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

penyempurnaan tugas akhir. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan dan 

bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

2. Bapak H. Supriyanto Illyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Ibu Ira Novianty S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan dan kesabaran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

5. Kedua Orang Tua yang sangat dicintai, yang telah membesarkan, dan 

mengasuh dan memberikan dukungan serta dorongan juga restu kepada 

penulis dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayat. 

6. Adik-adikku tercinta yangselalu memberikan dorongan geri dan geby.
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7. Ibu Yayah terima kasih banyak atas bantuannya selama ini, mungkin tidak 

bisa diungkapkan dengan kata-kata. 

8. Sahabat-sahabatku angkatan 2005, 2004, 2006, 2007 dan yang sudah saya 

anggap seperti saudara sendiri agil, belgi, chex, wp, iduy, armin, erwin, 

ijal, jin, ogie, esa, owo, ucil, buas, tika, dian, deti, young, suci, uwie, rifq, 

imel, wilma, dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.  

9. Para motivator Ayah saya sendiri Bapa Darya Suharja, Ibu Lia, Pa Dodi, 

Pa Andri, Pa Robertus, Pa Chalid.  

10. Para pegawai Toko Kharisma jok service mang dadang, indra, otang. 

11. Para pegawai Toko Lima Jaya, ili, nana, agus. 

12. Sahabat di rumah fandi, ami, jimi terima kasih atas bantuannya sampai 

akhir. 

13. Sahabat people studio cileunyi om vito, bandku utbbys meng, jay, bend, 

terima kasih atas pengertiannya dan yang saya tidak bisa sebutkan satu 

persatu sahabat saya, pasti sukses anak-anak utbbys. 

Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya, dan bagi dunia pendidikan umumnya dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga semua pihak yang 

memerlukan. 

 

 

      Bandung, 23 maret 2009 
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