
 

 

 
 

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 

PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN PIPE LINE DISTRIBUTION SYSTEM 

PADA PPD JAWA BARAT PT. PUPUK SRIWIJAYA (PUSRI)” 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. Bapak Robertus Ary Novianto, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.  

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

Akuntansi. 

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

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

Widyatama. 

5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

6. Staf dan karyawan Universitas Widyatama.  

7. Bapak Memet dan Bapak Asep selaku pembimbing perusahaan, yang telah 

meluangkan waktu untuk penulis serta staf dan karyawan PPD Jawa Barat 

PT.Pupuk Sriwijaya. 

8. Mamah tercinta atas kasih sayangnya,dukungan dan doanya. 



 

 

9. Papah,Kakak-kakakku,Adik-adikku tercinta, atas dukungan moral dan materil 

selama ini, I love you all. 

10. The Kanetuji squad (belgi “the king”, iduy, wadiman, armyn, erwin, ghani, 

agil, sougi, rais, virgin, esa, izal, yayang, rubidi, rifki, andicha, enjang, richat, 

ucil, owo, ebo, dede, maya, uwi, lia “iyoung” , tika, dian, deti,  tari, shintha, 

midha, devi the oon) for being my eternal friends… 

11. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi D3 2004, 2005, 2006. 

12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas 

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

keterbatasan tempat. 

Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan dan membalas dengan 

pahala serta kebaikan yang berlipat, amien… 

 

Bandung, Desember 2009 

                                                                                        Penulis, 

 

                                                                                        Jhonly Apriman D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


