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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan 

karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“PEMANFAATAN AKUNTANSI UNTUK MENYELESAIKAN 

TRANSAKSI KEUANGAN SISTEM PENJUALAN DAN PEMBELIAN 

TUNAI PADA ELIIN FOTOCOPY & ATK”. Tugas Akhir ini disusun sebagai 

salah satu pernyataan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga 

(D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK ATMA 

LUHUR Pangkalpinang. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukan semata-mata disusun 

berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan, 

bimbingandan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tugas akhir  ini 

bisa terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia, serta 

kehidupan di dunia ini. 

2. Orang Tua tercinta yang selama ini memberi dorongan dan motivasi yang 

luar biasa kepada penulis baik secara moral maupun secara material. 

3. Kakak dan Adik penulis tercinta yang tiada hentinya memberikan 

dukungan kepada penulis baik dukungan secara moral maupun secara 

material. 

4. Kekasih Tercinta yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

5. Kakak dan Adik sepupu yang selalu menyemangati penulis. 

6. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur. 

7. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.sc, selaku Ketua STMIK Atma Luhur. 

8. Ibu Hamidah, M.Kom selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Informatika STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 
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9. Ibu Anisah, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

membantu. 

10. Ibu Azwirda selaku pimpinan Eliin Fotocopy & ATK yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan riset di Eliin 

Fotocopy& ATK. 

11. Para Dosen yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di STMIK 

ATMA LUHUR Pangkalpinang. 

12. Para sahabat tercinta yang telah member masukan, dukungan serta bantuan 

selama ini. Terutama sahabat – sahabat penulis yang ada di kosan yang 

sama – sama berjuang menghadapi akhir – akhir kuliah. 

13. Teman – teman Managemen Informatika angkatan tahun 2013. 

14. Teman – teman sekelas penulis yang penulis cintai, yang sama – sama 

berjuang selama menuntut ilmu di STMIK ATMA LUHUR 

Pangkalpinang. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kata sempurna, maka dengan penuh kerendahan hati penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari siapapun di dalam 

penyempurnaan laporan ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi 

mahasiswa/i STMIK ATMA LUHUR, bagi masyarakat dan bagi siapapun yang 

membaca laporan ini. 

 

 

 

           Pangkalpinang,   Juli 2016 

 

 

         Penulis 

 


