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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini

dengan judul “Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tenaga Listrik

pada PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur”.

Laporan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan

menempuh ujian Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari

sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki

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

membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan

semangat baik moril maupun materil terutama kepada :

1. Papa yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, memberikan

dukungan baik moril maupun materil. Mamah, terima kasih atas kasih

sayang, cinta, perhatian, pengorbanan dan kesabarannya yang begitu besar

kepada penulis yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas

Akhir ini.

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

Pengurus Yayasan Widyatama.

3. Bapak Dr. H. Mame S Sutoko , Ir., DEA. Selaku Rektor beserta Staf

Universitas Widyatama

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

Ekonomi Universitas Widyatama.

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

Akuntansi S1 dan DIII.
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6. Bapak Paulus Sugianto Yusuf, S.E. , selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis dalam

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

7. Seluruh Staf Dosen Pengajar di Universitas Widyatama yang telah

memberikan ilmu dan bimbingannya yang bermanfaat bagi penulis.

8. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Widyatama yang

telah membantu penulis selama proses perkuliahan.

9. Bapak Iwan selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Bapak Dani selaku

Staf Pelayanan Pelanggan yang telah bersedia memberikan kesempatan dan

waktunya untuk membimbing penulis selama kerja praktik serta seluruh Staf

PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Timur..

10. Seluruh keluarga penulis A’Zico, Amel, dan kedua adikku yang lucu-lucu

dan bandel, terima kasih untuk kasih sayang dan perhatiannya.

11. Untuk Teh Putri yang sudah seperti keluarga sendiri, terimakasih atas

perhatian dan kebaikannya selama ini.

12. Untuk seseorang yang sangat penulis sayang (Endut), makasih untuk

doanya, sayangnya, cintanya, perhatiannya, dukungannya, semangatnya,

motivasinya, kesetiaannya, penantiannya dan kesabarannya yang begitu

besar untuk penulis.

13. Untuk sahabatku semasa SMA dulu, Ryta dan Fauzi yang selalu sabar

mendengar curhatku, terimakasih untuk persahabatan yang kita bina selama

ini.

14. Untuk sahabat-sahabatku Kemala yang cerewet teman curhat yang paling

mengerti, Febri yang baik, Sri yang imut tapi ceplas ceplos, Ressa yang

sensitif, Nurul yang alim, Ayu dan Siska yang sangat kalem terima kasih

atas sayang kalian dan untuk persahabatan kita yang begitu indah, aku akan

sangat merindukan kebersamaan kita (Love u all).

15. Rekan-rekan mahasiswa DIII Akuntansi Angkatan 2006 Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya selama

ini.
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Sekali Lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga akhirnya

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi

kita semua.

Bandung, Agustus 2009

Penulis


