
 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan puji dan syukur yang tidak terbatas kepada Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, karunia serta rasa cinta kasih Bapa 

terhadap anaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas 

Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 

Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung“ sesuai dengan harapan yang ingin 

dicapai. Laporan ini disusun untuk dapat memenuhi salah satu dari persyaratan dalam 

menempuh ujian sidang Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

sebesar-besarnya atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik moral 

maupun materil, kepada : 

1. Orang Tua yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan limpahan kasih 

sayangnya dan telah membesarkan saya. Terlebih untuk Mamahku yang selalu 

memberikan kekuatan dan cintakasih, walaupun saat ini Mamah berada di tempat 

yang berbeda dengan kami semua.  

2. Kakak serta adikku yang selalu menghadirkan tawa bersama dan membagi duka 

ditengah keluarga kita. KaMita, KaMaya, Reta dan Wilson terima kasih kalian ada 

ditengah keluarga ini. 

3. Ibu Prof. Dr.Hj.Koesbandijah A.k.,Si.,Ak. Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

5. Ibu Rima Rachmawati, S.E.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Rima Rachmawati, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing serta Dosen 

Mata Kuliah yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk 



 

mengarahkan serta membimbing dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

7. Seluruh dosen, staff akademik, staff lb, staff pustakaloka serta seluruh Civitas 

Akademika lainnya di Universitas Widyatama. 

8. Direktur utama, direksi, serta seluruh pegawai PD. Bank Perkreditan Rakyat 

Kota Bandung yang telah meluangkan waktu dalam membimbing pada saat kerja 

praktik. Untuk Ibu Meisya, Ibu Melli, Pak Rizal, Pak Agil, Pak Egi, Pak Yogi serta 

pegawai lainnya terima kasih semuanya.  

9. Teman-teman seperjuangan di akuntansi D3 angkatan 2008. Nadya, Kiki, Mela, 

Mamoth, Katia, Tian, Dwi, Merlin dan Mpit makasih semuanya, luv u. 

10. Semua Keturunan Yoroi Japan Community dan Panitia Sashimi 09-11 yang 

sudah seperti menjadi keluarga kedua buat saya, semuanya terima kasih.  

11. Teman – teman pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Masa Bakti 

2010-2011 yang telah ikut mensukseskan SeMa kita, terima kasih semuanya. 

12. Nugraha Nanda Busik’ku Permana, sahabatku keluargaku yang selalu 

menemani, gak berhenti ngasih semangat sama rasa sabar buat Ana . Ayo cepet jadi 

sarjana teknik informatika yaaaa, semangat semangat. 

13. Semua orang yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan bantuan 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 Semoga dukungan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk 

mencapai cita-cita. Harapan penulis semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

        

 

 

Bandung, Agustus 2011 
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