
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 

 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

(TA) yang berjudul “ TINJAUAN ATAS SISTEM AKUNTANSI 

PEMBELIAN KREDIT BAHAN BAKU KAIN  PADA CV. DIGO 

BANDUNG “  ini dengan lancar. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, 

khususnya kepada : 

1. Bapak dan Ibuku yang tercinta berkat kasih sayang, doa, semangat dan 

dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan baik, segala pengorbanannya 

tidak akan pernah terbalaskan. 

2. Untuk seluruh keluarga besarku. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel,S.E.,M.Si., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Islahuzzaman S.E., Msi., Ak., selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,MM., Ak., selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu R.Ait Novatiani, S.E., Msi., Ak., selaku Dosen pembimbing yang telah 

bersedia memberikan bimbingan serta pengarahan dari awal hingga akhir 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak Djimi Gunawan dan Ibu Effie Susana yang telah memberikan ijin 

untuk melakukan kerja praktik kepada penulis di CV. DIGO. 

8. Seluruh Staf pengajar Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi yang telah 

membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan 

di Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Staff dan karyawan Universitas Widyatama. 



 
 
 
 
 

10. Pimpinan, Staff dan seluruh karyawan CV. DIGO yang telah membantu. 

11. Untuk adikku Panji Zulfikar Haqqy, terimakasih atas semua kebaikannya 

selama ini. 

12. Untuk teman – temanku yang tercinta Chey, Gurit, Miem, Uwie, Gbound, 

Dara, Ochank, Novi, Rany, Abre, Hea, Mia. Semua temen – temen alumni 

SMAN 22 yang ada di Widyatama, Yudi, Adoy, dan teman – teman lain 

yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu..makasih yaaa selama ini udah 

mau jadi temen – temen aku yang baikk..Ga akan pernah aku lupain kalian 

semua..Thanks For All.. 

13. Untuk Egi Aldila Triadi dan keluarga , makasih banget yahh selama ini 

udah mau ngasih dukungann..selalu sabar kalo aku lagi marah-marah gara-

gara stress nyusun TA.. 

14. Terakhir terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan bantuannya selama ini   

Dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis menyadari 

bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir (TA)  ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca 

merupakan bekal yang amat berharga bagi penulis untuk melangkah kearah 

yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memenuhi 

maksud dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja 

yang membacanya. 
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Novianti Puspitasari Hidayat 


