
 

KATA PENGANTAR 

 

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia yang begitu melimpah. Salawat dan salam semoga tetap tecurah kepada junjunan 

umat, Nabi Muhamad saw. Alhamdulilah, dengan segala keterbatasan yang dimilliki, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini tepat pada waktunya.  

Tugas akhir  yang berjudul “Tinjauan atas sistem informasi akuntansi proses produksi 

linoleum pada PT. Agronesia divisi industri teknik karet” ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam memperoleh gelar ahli madya pada Program Diploma III, Jurusan 

Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

Terpenuhinya penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan pihak-

pihak lainya yang telah dengan tulus membantu, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada :  

1. Ibu Prof., Dr., Hj. Koesbandijah, M.S., Ak. Selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi. 

3. Ibu Tetty Lasniroha, S.E. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta memberikan banyak masukan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.  

4. Bapak Yudi  di PT. Agronesia yang telah banyak membantu penulis serta mendorong 

penulis untuk segera menyelasaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Asep ISO yang telah dengan sabar membimbing serta memberikan masukan 

untuk penulis dalam menyusun TA ini. 

6. Bapak Jaenal yang telah membimbing dan memberikan penjelasan jika penulis 

melakukan  tinjaun atas proses produksi yang sedang berlangsung. 



 

7. Ayah dan bunda yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil,serta do’a 

yang selalu mengiringi penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.Bunda 

keteladananmu dalam menjalani hidup membuat ananda terpacu untuk 

menyelasaikan Tugas Akhir ini tepat waktu, U are the best for me. 

8. Kakakku bubu dan A’igin yang selalu memberikan semangat buat penulis. 

9. Shasha dan Putri yang selalu memberikan keceriaan. 

10. Sahabat-sahabatku ( Kikio, Anty, Memiyo, Icha, Maria, Putri, Gina…….dll) thanks ya 

sudah memberikan warna dalam hidupku. 

11. Beow yang selalu bantuain penulis kalo mulai lemot komputernya, makasih juga udah 

selalu nemenin dan selalu ngasih semangat.  

12. Irvan yang selalu bantuin penulis dan selalu bikin penulis survive kalo lagi ada 

masalah. 

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang telah 

membarikan bantuan, arahan, dan do’a sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.    
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