
KATA PENGANTAR 

Puji Syukur dan terimakasih kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini tepat pada 

waktunya. 

 Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Sistem Akuntansi Pembelian 

Bahan Baku Pada PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut)”. Penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam memenuhi ujian sidang Diploma III Akuntansi pada Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuaan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, segala macam saran dan kritik dari berbagai pihak yang 

sifatnya mambangun sangat penulis harapkan. 

Terlepas dari hal tersebut diatas penulis berkeyakinan bahwa penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, bimbingan, 

dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis sekaligus ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Papah, Mamah dan kedua Kakak saiaa (Moch NoEr N MocH caHyaDi) , 

yang selalu memberikan doa dan dukungan baik materil maupun 

spiritual. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Studi Akuntansi S1 & D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 



6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

7. Seluruh Staf Karyawan yang telah membantu proses administrasi selama 

mengikuti perkuliahan di kampus dan membuat ruangan kelas selalu 

nyaman. 

8. Bapak Supriyanto, selaku manajer Pizza Hut yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk kerja praktik lapangan. 

9. Ibu Rety, selaku assisten manajer yang telah memberikan informasi yang 

sangat penulis butuhkan. 

10. Bapak Deli dan Bapak Dedi, selaku kepala gudang dan kepala koki yang 

telah memberikan informasi yang sangat penulis butuhkan. 

11. Saudara-saudara dan keluarga besar penulis tercinta yang telah 

mendoakan dan memberi dorongan serta selalu memberikan dukungan 

moril kepada penulis. 

12. My bEsT friEnD Gizni, Nurhayati, Widi yang selalu ada saat senang 

ataupun sedih dan selalu memberikan masukan-masukan yang positif, 

semoga persahabatan ini abadi selamanya. 

13. Terimakasih untuk Ratih, Hani, Ayu, Mila, Muy, Febby, Eka, dan Lina 

atas supportnya selama ini. 

14.  Nikmatullah, yang selalu memberikan dukungan. 

15. Seluruh angkatan 2006 DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil Laporan Tugas Akhir ini jauh 

dari kesempurnaan, namun penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Bandung, Oktober2009 

 

 

(Leni Aisyah) 


