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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas seluruh karunia 

yang dilimpahkan kepada penulis, berkat Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar diploma Program Studi Komputerisasi 

Akuntansi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. 

 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik 

dari segi isi materi maupun susunan tata bahasa, penulis pun menyadari bahwa 

dalam penulisan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hal ini 

mengingat kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki sangat terbatas untuk 

membuat dan menghasilkan karya tulis yang baik. Oleh karena itu saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan 

yang sangat berharga guna perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini dan 

penulis pada masa yang akan datang. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini baik secara moril maupun materil, terutama 

kepada yang terhormat : 

1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

 Indonesia 

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

Komputer Indonesia 

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. Apriani Puti Purfini, S.Kom., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan 

pada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir. 
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5. Apriani Puti Purfini, S.Kom., M.T. sebagai Dosen Pembimbing 

Akademis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini. 

6. Apriani Puti Purfini, S.Kom., M.T. sebagai Dosen Wali angkatan  2017. 

7. Jajang Haris sebagai Direktur Hotel Jatinangor yang telah bersedia 

diwawancara selama penulisan Tugas Akhir. 

8.  Ani sebagai Accounting Hotel Jatinangor yang telah bersedia 

 diwawancara selama penulisan tugas akhir. 

9.  Seluruh Dosen dan Sekretariat Program Studi Komputerisasi 

Akuntansi  yang telah membantu proses pembuatan Tugas Akhir ini. 

10.  Kedua orang tua tersayang, yang selalu mendukung, 

menyemangati,  memberikan doa kepada penulis. 

11. Teman-teman KA17 yang telah membantu penulis baik moril maupun 

 materil. 

12. Teman-teman penulis diluar kampus yang telah menyemangati dan 

memberikan motivasi kepada penulis. 

Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, 

penulis mengucapkan banyak terimakasih dari hati kecil penulis dan semoga 

Tugas Akhir ini menjadi sangat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi 

pembaca. 
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