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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir (TA) ini, yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Diploma III Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 

dengan judul “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Pembelian 

Persediaan Obat-obatan pada Rumah Bersalin Al-Islam Bandung”. 

 Dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini, banyak sekali hambatan dan  

rintangan yang penulis hadapi namun berkat kemurahan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari kesempurnaan 

dikarnekan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, untuk itu penulis 

mohon maaf sekiranya jika terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam 

penulisan Tugas Akhir (TA) ini. 

 Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini tidak 

terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat : 

1. Papah, Mamah ku tercinta berkat kasih sayang, doa, semangat dan dukungan 

baik berupa moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir (TA) ini dengan baik, segala pengorbanannya tidak akan pernah 

terbalaskan. 
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2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., MM., Ak, selaku Dosen pembimbing dan Ketua 

Program Studi D3 dan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., MM., selaku Sekretaris Program Studi D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Seluruh dosen pengajar yang selama ini telah memberikan bimbingan belajar 

mengajar yang selama penulis menuntun ilmu di Universitas Widyatama. 

6. Ibu Meiti Rosmiati, S. SI., Apt yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Bersalin Al-Isalm 

Bandung 

7. Pimpinan, Staff dan seluruh karyawan Rumah Bersalin Al-Islam terutama 

karyawan bagian Farmasi (Apotek) yang telah banyak memberikan bantuan 

kepada penulis. 

8. Buat A’Irwan dan Adik Rifki yang tercinta, terima kasih banyak atas bantuan 

dan semangatnya. 

9. Buat Ua Euis, Ua Ujang dan A’yopi terima kasih banyak atas bantuan selama 

ini. 

10. My Sister yang cantik-cantik t’dian, anti dan mira.  

11. Buat t’memey, t’erna, t’hesti, a’yudi n a’ari  terima kasih banyak atas 

dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan.  
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12. Sahabat-sahabatku Nina (makasih ya udah bantuin ngetik), Iyas, Achi, Susan, 

Chinta, Anita,. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya.  

13. Buat Ilham (uam), Ilham (ibon), Ery, Rita Noriva, Wilma, Kriston (abang), 

Cunlan dan teman-teman angkatan 2001-2003 yang satu perjuangan 

menyelesaikan Tugas Akhir.  

14. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2002 Universitas Widyatama, khususnya 

Jurusan Akuntansi DIII baik kelas A maupun kelas B.  

 Akhirnya penulis ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang tak 

tersebutkan karena telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga laporan ini 

dapat penulis selesaikan. Semoga Tuhan yang Maha esa senantiasa berkenan 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas atas segala kebaikan 

semuanya. 

 

Bandung,  1 April 2006 

      

 

         Penulis 

 


