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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta 

limdungan-Nya, sehingga penullis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 

Tinjauan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Pada PT. Bio 

Farma (Persero) dalam menempuh ujian Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa apa yang 

dikeluarkan disini masih jauh dari sempurna. Inilah yang terbaik yang dapat penulis 

selesaikan dan semoga Tugas Akihir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta kritik 

dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan bagi penyepurnaan Tugas 

Akhir ini. 

Selama persiapan, penyusunan sampai dengan diselesaikannya Tugas Akhir ini, 

penulis banyak sekali menerima bimbingan dan bantuan baik materil maupun moril, 

karenanya kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan 

sedalam-dalamnya kepada : 

1. Tatung, Eyang, ‘m Iya, ‘m Uwi, Om Heru, Mamah tercinta, Yoga dan Esa adikku 

tersayang yang telah banyak membantu serta doa yang diberikan selama ini. 

2. Bp. Eriana Kartadjumena, S.E., M.M, sebagai dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran untuk memberikan bimbingan dan 

petunjuk pada penulis sehingga dapat menyesuaikan Laporan tugas Akhir ini 

dengan baik. 

3. Bp. Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. sebagai Ketua Jurusan Diploma III Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Teman-teman di kosan 64 : Fwar, Abang Joe Iam (c galling), Tommy, Widdy, 

Ncek, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Sahabat-sahabat terbaik 

yang selalu memberikan doa dan membantu dalam susah maupun senang Nita, 

Achi, Anis, Oyya, Salsa. 

5. Buat Imam sayang yang sangat sabar dan pengertian selama ini. 

6. Untuk Pak Aswin, Pak Dody, Aang, Pak Dadan, Pak Amar, Pak Ayu, Ari, Dwi, 

Pak Cece, Pak Rohim, Pak Sani dan karyawan PT. Bio Farma (Persero) yang 

banyak membantu dan mempermudah saya dalam mencari data dan menyusun 

Tugas Akhir ini. 
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7. Untuk mahasiswa Universitas Widyatama dan seluruh staf yang banyak 

membantu saya dalam mempermudah terlaksananya Tugas Akhir ini.  

8. Dan semua pihak yang tidak dapat  disebutkan namanya satu per satu, penulis 

ucapkan terima kasih banyak yang tulus. 

Akhir kata, penulis berharap semoga  Tugas Akhir ini dapat memberikan nilai 

tambah dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Sistem 

Informasi Akuntansi dan berguna bagi semua pihak. 
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