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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah dan kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN MATERIAL OPERASI DAN 

PEMELIHARAAN PADA PT INDONESIA POWER UBP SAGULING”. 

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para 

keluarga dan sahabatnya. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan, 

bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga melalui kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T. selaku Ketua STIE Ekuitas. 

2. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Akuntansi di STIE Ekuitas. 

3. Ibu Aneu Kuraesin, SE., M.Si selaku Dosen Wali Program Studi Diploma 

III Akuntansi di STIE Ekuitas. 

4. Bapak Ramson Sinaga, SE., MM., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh perhatian memberikan 

bimbingan dan juga saran-saran bagi penulis untuk kebaikan isi dari Tugas 

Akhir ini. 
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5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan, bimbingan serta 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di 

STIE Ekuitas. 

6. Staff dan Pegawai yang telah membantu baik secara langsung maupun 

tidak dalam masa pendidikan di STIE Ekuitas. 

7. Bapak Bambang Ristanto selaku SPS Akuntansi PT Indonesia Power UBP 

Saguling serta seluruh staf dan karyawan PT Indonesia Power UBP 

Saguling yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan 

riset/survey dan memperoleh data untuk penulisan Tugas Akhir ini. 

8. Ayah dan Ibu yang telah memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan 

kewibawaan dan kelembutannya. Dihadapanku tidak pernah ada duka 

dimatanya,  tidak ada lelah di pundaknya, tidak pernah menyerah walau 

bertukar nyawa demi anak-anaknya. “Ayah... Ibu... aku bangga menjadi 

anakmu dan akan ku buktikan padamu untuk menjaga kebanggaanmu 

padaku”. 

9. Keluarga besar yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun 

tidak langsung selama penulis menjalani pendidikan di STIE Ekuitas. 

10. Teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis antara lain Rani (Oma), 

Astri dan Nia (Io) yang telah memberikan bantuan dalam segala hal. 

“Semoga persahabatan ini diridhai oleh Allah SWT”. Aamiin. 
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Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir  ini. Penulis 

berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membaca. Aamiin. 
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