
KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrohim 

Asslamu”alaikum Wr. Wb. 

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Allh SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya 

sehingga penyusun dapat meyelesaikan laporan tugas akhir ini. Laporan ini merupakan 

tugas akhir untuk menyelesaikan program studi diploma penyusun pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Garut. 

Laporan tugas akhir yang penyusun buat berjudul: “TINJAUAN ATAS 

SISTEM INFORMASI AKUNTNASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PEMBERIAN MODAL KERJA KONTRUKSI PADA PT. BANK JABAR 

CABANG GARUT”. Yang berlokasi di jalan Jendral A. Yani No.38 Garut. 

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, tidak sedikit hambatan dan 

kesulitan yang penyusun hadapi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan serta pemgalaman penyusun sehingga masih banyak kekurangan dari segi isi 

maupun pembahasan. Walaupun demikian penyusun telah berusaha dengan daya dan 

upaya sesuai potensi yang penyusun miliki untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

semaksimal mungkin. Hal ini tidak terlepas dari petunujuk dan bantuan yang penyusunan 

terima dari berbagai pihak. Atas dasar itu pada kesempatan ini izinkanlah penyusun 

menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan yang sangat tulus kepada 

• Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

• Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Program Diploma 

• Ibu R. Ait Novatiani, S.E., M.Si selaku pembimbingyang telah memberikan 

pengarahan, bimbingan dan koreksi pada penyusun dengan penuh kesabaran. 

• Bapak Direktur dan seluruh staff Bank Jabar yang telah memberikan bantuan 

pada penyusun selama kerja praktek. 

• Staff Fakultas Ekonomi yang telah melancarkan perkuliahan. 

• Abangku Tonny yang telah membantu dalam menyelesaikan peyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

• Sobat-sobatku terimakasih atas bantuan dan dukungannya. 

 i



Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu kritik, saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi 

perbaikan gusa kesempurnaan di masa mendatang. 

Akhir kata penyusun mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun 

dan umumnya bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

                                                                                    Bandung,Agustus 2007 

                                                                          Wulan  

 

                                                                          penyusun 
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