
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul : “Tinjauan Atas Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan Tunai dan Kredit yang Diterapkan oleh PT. Pupuk 

Kujang (Persero) Cikampek”. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli 

Madya Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama 

Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki 

serta tidak dapat tercipta tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua Orang Tua dan Kakakku tersayang yang selalu mendoakan dan 

memberikan semangat, dorongan, masukan, motivasi serta materiil yang tak  

ternilai akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

2. Ibu Keukeu Mutia S.E., M.Ak., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pikiran, saran serta nasehat 

kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Ibu Prof. DR. H. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 



 
 

4. Bapak Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali ilmu pengetahuan, dan pengalamannya yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

8. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Widyatama. 

9. Ibu Dini Arwaty S.E., M.Si., Ak., yang telah memberikan banyak pengetahuan 

dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Bapak Kiki Lukmanul Hakim S.E., selaku Pembimbing di PT. Pupuk Kujang 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pikiran, saran 

serta nasehat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

11. Bapak Drs. H. Yarie Suchyar M.M., selaku HRD PT. Pupuk Kujang yang 

telah membantu memberikan data-data yang penulis butuhkan. 

12. Seluruh Staf PT. Pupuk Kujang yang telah memberikan banyak pengetahuan 

dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.  

13. Sahabat-sahabatku Beria dan Alya  yang selalu memberikan semangat, do’a 

dan menjadi sahabat terbaikku mulai dari kuliah dan untuk selamanya. 

Thank’s for all.  



 
 

14. Sahabat sekaligus Kakakku tersayang Karin yang selalu memberikan 

semangat, saran dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas          

akhir ini. 

15. Teman-temanku seperjuangan Akuntansi D3 khususnya 2004, yang telah 

memberikan semangat serta dorongan dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih. 

 
 Segala saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.  
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