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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

pada Madrasah Tsanawiyah PERSIS 60 Katapang menggunakan PHP dan  

MySQL”. 

Laporan tugas akhir  ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata 

kuliah tugas akhir  jenjang Diploma III (D-III) Program Studi Komputerisasi 

Akuntansi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia 

Bandung. 

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan laporan tugas akhir ini jauh dari 

kata sempurna, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca maupun pihak yang telah membantu menyusun laporan tugas akhir ini 

untuk pelajaran di masa yang akan datang. 

Dengan terselesaikannya laporan tugas akhir  ini, karena banyak pihak  yang 

telah membantu, memotipasi, membimbing, dan memberikan do’a. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia. 

2. Dr.Ir. Herman S Soegoto,MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 
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3. Dr. Ony Widilestariningtyas, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program 

Studi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Teknik dan  Ilmu Komputer  

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Rio Yunanto, S.Kom., MT selaku Dosen Wali Komputerisasi Akuntansi 

angkatan 2014. 

5. Rio Yunanto, S.Kom., MT selaku dosen pembimbing  yang selalu bersabar 

membimbing dan memberikan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

6. Apriani Puti Purfini, S.Kom selaku Koordinator seminar usulan proposal 

Komputerisasi Akuntansi. 

7. Seluruh Dosen dan Sekretariat Program Studi Komputerisasi Akuntansi yang  

telah  membantu dalam proses pembuatan Laporan Kerja Praktek ini. 

8. Pihak MTs PERSIS 60 Katapang Bapak Drs. Taofik Rokhman selaku kepala 

MTs PERSIS 60 Katapang dan Bapak Cece Sutisna S.Pd selaku Bagian 

Keuangan yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian. 

9. Kedua orang tua tercinta dan kakak peneliti yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan semua 

tanggung  jawabnya di aktifitas perkuliahan.  

10. Saudara terhebat Iqbal Naufal Muzzaki yang selalu menyemangati dan 

memberikan motivasi. 

11. Sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

untuk menyelesaikan pengerjaan laporan tugas akhir ini. 

12. Teman – teman seperjuanganku KA-14 yang selalu ada untuk  menjadi 

penyemangat bagi peneliti. 
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Kepada pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti 

mengucapkan terimakasih banyak dan semoga laporan tugas akhir ini menjadi 

sangat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca. 

Wassalamualiakum Wr.Wb 

Bandung,  Agustus  2019 
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