
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir yang berjudul “ Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Iklan Pada PT.Pikiran Rakyat Bandung “. Laporan ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian siding Diploma-III, program 

studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini masih ada kekurangan serta jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati, 

kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima 

kasih banyak terhadap pihak yang telah membantu memberikan bantuan, 

bimbingan, saran, dan dukungan baik moril maupun materil dari awal hingga 

selesainya penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah banyak memberikan penulis kekuatan dan tuntunan 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan disertai ridho-Nya. 

2. Kedua orang tua, mamah dan bapak yang telah banyak mendoakan, 

membantu  moril dan materi serta mendukung apa yang telah penulis 

tempuh selama ini.  

3. Bapak Eriana Kartadjumena , S.E. , M.M. , Ak. Selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya 

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, MS., Ak. Selaku ketua badan 

pengurus yayasan Widyatama Bandung. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., MSi. Selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. Selaku Ketua Program Studi 

S-I dan D-III Akuntansi. 



7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi 

mahasiswi Universitas Widyatama. 

8. PT. Pikiran Rakyat Bandung selaku objek penelitian yang telah 

memberikan waktu, bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Bapak Umari Waydi dan Bapak Jajang selaku pembimbing selama 

penulis melakukan kerja praktik di PT. Pikiran Rakyat Bandung 

10. Bapak Alex Sumarsa,  Bapak Yusep, Bapak Atus, Bapak Asep, Bapak 

Ecep, Bapak Budi, Bapak Dadi, Bapak Yono, Bapak Iskandar,  dan Bapak 

Dicky yang telah meluangkan waktu, bantuan, dan arahan selama penulis 

kerja praktik di PT. Pikiran Rakyat Bandung. 

11. Kakak-kakakku, Aa, Ceuceu, Teteh, a Cep, a Idan, teh Hany, Tata, teh 

Nia yang memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

12. Keponakan-keponakanku, kakang Uki, Zhaidan, Syifa, Cobey dan Fikri 

semuanya harus jadi anak yang pinter ya. 

13. Anggira Arahdian(mY zaHir)atas bantuannya dari awal sampai akhir 

penyusunan tugas akhir ini, makasih banget buat semuanya. Cepet lulus 

ya..Ik Hou Van Jou 

14. Keluarga Bapak Rahmat, Mama, teh Dewi, a Wahyu atas doa dan 

dukungannya. 

15. Keluarga Bapak Bambang Djayasakti atas segala bantuan dan 

dukungannya 

16. Neng Mira, yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam 

menyusun tugas akhir ini. 

17. Happy OUI Family, Femmy, Wita, Adiesty, Windy dan Anne, You are my 

bestfriend ever.   

18. Temen-temen  seperjuangan Fitri, Kiki, Marissa, Putri, Gina, Maria. 

Sukses buat semuanya yah 

19. Rizky Otoy, Adrian, Badra, Gaga, Bayu, Anugrah, Edut, Tami, Gusti. 

Makasih..makasih 

20. Anak-anak Maritime Record, Jelly Belly, Astrolab, AbadKatroWave, 

Perfect Angel, sukses yah. 



21. Kepada semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas 

dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama 

penyusunan Tugas Akhir. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah 

begitu banyak membantu penulis dalam Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memenuhi maksud 

dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

memerlukan. 

       Bandung, 1 Agustus 2007 

 

         Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


