KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan kerja praktek dengan judul: ”PENERAPAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAERAH (SETDA)
KABUPATEN BANDUNG”.
Penulisan laporan kerja praktek ini diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat dalam menempuh S1 Program Studi Akuntansi Universitas Komputer
Indonesia. Dalam penulisan laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari hambatan
dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, saran serta kerjasama
dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut bisa diatasi
dengan baik.
Selanjutnya dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih
kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik berupa
moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan
laporan ini hingga selesai.
1.

Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Utama Universitas Komputer
Indonesia.

2.

Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia.
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3.

Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Komputer Indonesia.

4.

Wati Aris Astuti, S.E., M.Si selaku Dosen Koordinator Kerja Praktek
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Bandung.

5.

Dr. AdehRatnaKomala, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak meluangkan banyak waktu dalam membimbing penulis dan
memberikan koreksi dalam penulisan Laporan kerja Praktek ini.

6.

Staf Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Komputer
Indonesia.

7.

Bapak Asep Muslim, S.E selaku pembimbing yang membantu penulis selama
kerja praktek di Kantor Sekretariat Daerah (SETDA) KAbupaten Bandung.

8.

Seluruh Staf Sekretariat Daerah (SETDA) KAbupaten Bandung, yang telah
membantu penulis dalam mendapatkan data-data instansi dan pengalaman
kerja selama kerja praktek.

9.

Yang teristimewa kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan,
memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materil
kepada penulis yang tidak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan ini.

10. Yang tersayang kakakku terimakasih atas doa, semangat, dan motivasi yang
tak kunjung henti kepada penulis.
11. Sekretariat Program Studi UNIKOM yang telah membantu penulis sehingga
dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Praktek ini.
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12. Sahabat-sahabatku yang selama ini bersama-sama berjuang, saling sharing,
memberikan semangat, nasehat, dukungan serta dorongan dalam penyusunan
laporan ini.
13. Teman-teman 4 AK1 terimakasih atas kebersamaannya selama ini yang selalu
memberikan saran dan dukungan kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan
Kerja Praktek yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa
dan semangatnya.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang yang
telah membantu penulis dengan segala kesabaran dan keikhlasannya dalam
penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini.
Dalam penulisan laporan kerja praktek ini tentunya tidak lepas dari
kekurangan, baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi yang disajikan dan
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan
kerja praktek ini. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan
umumnya untuk pembaca.
WassalamualaikumWr.Wb
Bandung,

November 2015

Mia Monika
21112291
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