
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah 

memberikan berbagai nikmat yang tak terhingga kepada semua makhluk-Nya, 

terutama nikmat ke-iman-an bagi hamba-hamba-Nya yang pasrah, tunduk dan 

taat kepada-Nya. Hanya dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi 

Pejualan RASKIN Melalui Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat” ini 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

pendidikan Diploma III pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan – kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dari segi 

penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman, serta kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan 

ktitik dan saran yang bersifat membangun dimana dapat memberikan manfaat dan 

dorongan bagi bagi peningkatan kemampuan penulis dimasa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan penulis peroleh 

selama penyusunan tugas akhir ini, maka dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Mama dan Papa tercinta yang selalu dan senantiasa memberikan dukungan 

doa, kasih sayang, nasehat, serta dorongan baik moril dan materil yang tak 

terhingga bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas 

Widyatama. 

2. Kakak-kakakku Siswanto dan Yussar Agnia atas dukungan yang sangat 

berarti yang telah diberikan untuk penulis dan juga untuk seluruh 

keluargaku yang telah memberikan doa untuk penulis. 



 

3. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Ak.  selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan saran-saran 

kepada penulis sehingga laporan tugas akhir ini selesai. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel kadir, Ms, Ak. Sebagai Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., Msi, Ak. Selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., MM. Selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang selama ini telah 

memberikan bimbingan belajar mengajar dan ilmu pengetahuan yang 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

8. Seluruh staf dan karyawan Perum BULOG, khususnya Bapak Yayan dan 

Bapak Hadi yang telah membantu dalam membimbing dan memberikan 

data yang merupakan sumber penelitian penulis.  

9. Semua sahabat terbaiku Nuy, Leni, Widi, Fey, Egha, Badman Family,  

Frengky, Eka, Astie, Ajenk, Mbe, Dhona, terima kasih telah memberikan 

dorongan motivasi, bantuan dan selalu ada disaat senang maupun sedih. 

10. Theo Harisman Thanks for everything that you did to me. 

11. Seluruh angkatan 2006 DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 
  Semoga atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini Allah SWT memberikan balasan dan 

rahmat dan semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pihak 

lain yang berkepentingan. 
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