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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 "Belajar adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti 

harta yang suatu saat bisa habis." 
 "Kegagalan memang batu sandungan yang cukup menyakitkan, tapi 

bukan juga hal yang dapat menghapus keberhasilan” 
 “Jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu 

sendiri, jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan 

menduplikasinya” 

 “Belajar serta berkomunikasi kunci dalam menata masa depan”  

 

 

KuPersembahkan Kepada : 

 Ayah dan Ibunda kami Tercinta yang selalu mendoakan 

dan mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. 

 Dosen Pembimbing 

 Dosen pengajar Atma Luhur 

 Keluarga besarku 

 Almamater dan teman-teman seperjuangan 

 

  



KATA PENGANTAR 

Puji  syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT. 

Yang telah memberikan kasih sayang, nikmat dan rahmat serta hidayat-Nya  

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

baik. 

Tujuan penulisan Tugas akhir  ini di buat untuk memenuhi syarat 

kelulusan serta memenuhi mata kuliah TA (Tugas Akhir  ) pada  Program 

Diploman III ( D ) pada jurusan Manajemen Informatika  di STMIK ATMA 

LUHUR Pangkalpinang. 

 Penulis  menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan  ini 

masih jauh dari kata sempurna, namun kami telah berusaha keras untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik baiknya. Adapun judul penulisan 

Tugas Akhir  yang penulis ambil adalah sebagai  berikut : “PEMANFAATAN 

ACCURATE 4 TRANSAKSI KEUANGAN PADA TOKO BANGUNAN 

CAHAYA BARU” 

Ucapan sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu 

dalam penulisan Tugas akhir 

1. Penulis berterima kasih pada orang tua saya terutama ibu saya yang telah 

menugung penulis dalam mengerjakan tugas akhir. 

2. Ibu Fitriyanti,S.Kom, M.Kom selaku pembimbing penulis yang selalu 

sabar dalam membimbingan serta mencurahkan ilmunya. 

3. Serta Teman teman yang telah membantu penulis dalam kesulitan 

mengerjakan tugas akhir. 

penulis  menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh sekali dari 

kata sempurna,  untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami 

terima dengan senang hati. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi yang 

membacanya dan khususnya bagi penulis sendiri. 

  



 

 

 


