
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam penulis 

panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul : 

“TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN 

PADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG”. 

 Dalam laporan ini, penulis menyadari bahwa pada Laporan Tugas Akhir 

ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam pengolahan data 

maupun dalam penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik 

dan saran untuk penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai selesainya Laporan Tugas Akhir 

ini, penulis mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, karena 

itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada : 

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do’a, nasihat, dukungan, dan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini, terima kasih telah bersabar mengurus saya sampai darah 

dan nanah kalian kucurkan. Dan tak lupa pula untuk Keluarga Besar saya 

semua yang telah mendukung, terima kasih sebesar-besarnya 

2. Ibu Rima Rachmawati, S.E, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

3. Ibu R. Ait Novatiani, S.E., M.Si.,  selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama Bandung. 

 



 

6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis, serta yang telah memberikan 

pendidikan, ilmu yang bermanfaat dan bimbingan kepada penulis selama 

menempuh studi di Universitas Widyatama Bandung. Tolong jangan 

pandang kami hanya lewat Otak, diperbedakan akibat otak, kami 

mempunyai kelebihan yang lebih berharga dari Otak. Anda dibayar untuk 

mengajar maka adil dan jangan bedakan kami dengan alasan apapun. 

”PEACE FOR PEOPLE”. 

7. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama atas 

pelayanannya. 

8. Ibu Yeni, selaku Staf SDM yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di PD.KEBERSIHAN KOTA BANDUNG. 

9. Pak Acil, selaku Staf Administrasi yang telah membantu dalam penelitian 

dan memberikan informasi kepada penulis di PD. KEBERSIHAN KOTA 

BANDUNG. 

10. Ibu Elly, selaku Pembimbing yang telah banyak membantu serta 

meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis di PD. KEBERSIHAN KOTA BANDUNG. 

11. Teman seperjuangan 2006 : Adit, Faris, Alex, Oki, Frengky, Asep, Muzz, 

Prass, Eza, Glen, Spartan team, yang selalu berbagi di saat suka dan duka. 

Semua tentang kita kawan. 

12. Semua teman-teman Akuntansi D-III Angkatan berapa pun, selamat 

menikmati perkuliahan yang tiada henti penuh kelicikan akibat penjilatan, 

dan diperbedaan kan akibat keserakahan.”PEACE FOR PEOPLE” 

13. Semua rekan Akuntansi D-III Angkatan 2003, 2004, 2006, 2007 : Arnold, 

Teh Icha, Japra, Krisna, Lambang, Tileng, Onta (mesir), Ghani, Rheza,  dan 

rekan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu sukses selalu.  

14. For My Band PAPERMIND, terima kasih telah bersama-sama menanam kan 

asa dan cita-cita demi cinta terhadap keluarga. 

15. Istri Saya Gita Febriyanti Anjani yang tercinta, terkasih, tercantik, dan yang 

pasti terakhir, terimakasih telah mendukung Suamimu ini. Kita menikah 

sebentar lagi ya. 



 

16. Kepada John Lennon yang telah memberikan kedamaian di hati saya,, ”NO 

MORE PAIN,NO MORE MISERY,NO MORE CRY,MY STORY IT’S 

FINISHED”.”GIVE PEACE A CHANCE”. 

17. Pagi, Malam, Kesunyian, Hembusan udara, Bulan, Bintang, dan suara 

kedamaian dari sisi kota yang penuh kekejaman. ”from Bandung with love”. 

18. Kepada Universitas Widyatama, terima kasih atas semua fasilitas nya, tapi 

tolong jangan bedakan kami karena status sosial kami, tolong mengerti 

masih banyak mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu untuk membayar, 

tolong lebih diperhatikan, karena mimpi-mimpi tidak bisa dibeli oleh materi, 

hanya dengan hati, nurani, dan semangat mereka untuk berprestasi. 

19. My Best Friend “SERAYU” Shane, Roti Hurik, Pei Kera, Eka, Iyep, Askur, 

Sarpe, Adi, Awen, Wedha, Met terima kasih telah membuat masa muda kita 

semua indah. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala amal 

dan kebajikan bagi semua pihak yang telah membantu dan senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, Amin. 

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. 

 

Bandung, April 2011 

Penulis, 

 

 

Ahmad Supriadi 

 

 

 

 

 

 


