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KATA PENGANTAR 
 
 
Bissmillahhirrohmaanirrohiim. 
 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Tugas Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PADA AUTO 
2000 ASIA AFRIKA”. 
 Penulisan Laporan Tugas Akhir disusun untuk memenuhi syarat 
kelulusan pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Widyatama. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini 
masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Namun penulis 
berharap bahwa hasil pengamatan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan 
mahiswa/I maupun bagi perusahaan tempat penulis melakukan pengamatan. 
 Laporan Tugas Akhir ini dapat tersusun tidak lepas dari bantuan serta 
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Mamah dan papah tercinta untuk kasih sayang dan segala perhatian yang 
telah diberikan selama ini. 

2. Bpk. Ahmad Fajar, SE.,M.Si.,Ak selaku dosen pembimbing selama 
penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir, yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan sejak awal hingga selesainya Laporan Tugas 
Akhir ini. 

3. Bpk. H. Supriyanto Ilyas, SE.,M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Widyatama. 

4. Bpk. Eriana Kartadjumena, SE., M.M,. Ak. selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Universitas Widyatama. 

5. Bagian Administrasi pada AUTO 2000 Asia Afrika, Bpk. Agus hamdan 
dan Ibu Dedeh yang telah membimbing serta memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh penulis selama melakukan Kerja Praktik 

6. Ibu lina lisnawati selaku CRC yang telah membantu penulis selama 
melakukan Kerja Praktik. 

7. Seluruh dosen pengajar di program Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan 
Akuntansi Universitas Widyatama yang telah memberi pembelajaran 
selama kurang lebih 3 tahun, 

8. Nenek tercinta, terima kasih atas do’a nya (cepet sembuh ya Ne! tetap 
semangat!! Maaf selama penyususunan LTA, tenny ga bisa nganter ke 
rumah sakit). 

9. Kakak ku Danny dan Irma, serta Billy keponakan ku yang tersayang. 
10. Keluarga besar di Bandung, terima kasih untuk dukungannya. 
11. Sahabat-sahabatku, Dadan (kamu bener-bener teman seperjuangan! 

Perjuangan kita gak sia-sia, akhirnya kita lulus), Intan & Indri (kalian 
memang temen yang asik), Ria, Vita, Citra (masih inget Gogirl 5 
ga??haha..). 

12. Sahabat-sahabatku dirumah, Nogus , Ina (walaupun jarang ketemu, 
kalian tetap sahabat-sahabatku) 
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13. STUFREAQ Family : Fenda, Bhuwex, Ipet, Citra (Kalian lebih dari 
sekedar sahabat, I love you guys..inget yah STU never die heuehe..) 

14. Teman-teman kelas yang tidak bisa dituliskan satu persatu, makasih 
kebersamaannya (ga ada kalian kuliah ga kan pernah seasik ini, ga ada 
kalian kuliah ga rame!!) 

 
Pada akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT agar segala 

kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat 
balasan dan juga ridho-Nya. 

 
 
      Bandung, 3 Juli 2007 
 
 
 
       Penulis 

 


