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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT  yang telah

melimpahkan  segala  nikmat-Nya  dan  rahmat-Nya,  sehingga  penulis  dapat

menyelesaikan penelitian ini, guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian mata

kuliah  yang ada  pada  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis  Program Studi Akuntansi

Universitas  Komputer  Indonesia.  Untuk itu penulis telah melakukan penelitian

pada  PT Topindo  Raya  Sejati  di  Bandung.  Adapun  tujuan  dan  manfaat  yang

penulis dapatkan selama melaksanakan penelitian ini adalah untuk menyelaraskan

teori yang didapat dibangku kuliah dengan pelaksanaan dilapangan, baik dalam

proses pelaksanaan maupun yang menyangkut masalah serta pemecahannya yang

dihadapi pada pelaksanaan dilapangan.

Dalam penyajian yang sederhana ini,  penulis menyadari bahwa penelitian

ini banyak memiliki kekurangan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan yang

dimiliki.  Harapan  penulis  semoga  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  setiap

pembaca  dan  setiap  kritik  yang  bersifat  membangun  bagi  penulis,  yang

merupakan satu langkah untuk meningkatkan mutu penulisan penelitian.

Akhirnya penulis  mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah banyak membantu serta  membimbing dalam pelaksanaan penelitian

dilapangan maupun penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Prof.  Dr.  Ir.  H.  Eddy  Soeryanto  Soegoto,  M.T.  selaku  rektor

Universitas Komputer Indonesia.

2. Prof.  Dr.  Hj.  Dwi  Kartini,  SE.,  Spec.Lic.  Selaku  Dekan  Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 
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3. Ibu  Dr.  Siti  Kurnia  Rahayu,  S.E.,  M.  Ak.,  Ak.,  CA selaku  Ketua

Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.

4. Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Wali Akuntansi 3, tahun

angkatan 2016.

5. Bapak Adi Rachmanto S.Kom.,  M.Kom. selaku Dosen Pembimbing

laporan  usulan  penelitian  penulis,  yang telah  meluangkan waktunya

membimbing  penulis  dalam  melakukan  skripsi  serta  menyelesaikan

laporan ini.

6. Orang tua dan keluarga besar penulis  yang telah mendukung dalam

menyelesaikan laporan usulan penelitian.

7. Ribka Cristabel, Indah Hoerul Nisa, dan Ayu Novitasyari selaku teman

yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

8. Rekan mahasiswa yang telah banyak membantu,  pemberi  semangat,

serta memberikan arahan dalam laporan ini.

9. Seluruh teman-teman Akuntansi 2020 yang telah banyak memberikan

saran dan kritik.

Bandung,   Agustus 2020

             Penulis
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