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MOTTO 

 

 

Hidup yang tak diperjuangkan tidak bisa dimenangkan 

(Sepraow) 

 

Seberapa besar doa& usaha kita, hasilnya serahkan pada Allah sang pemilik kehidupan 

(hamba Allah) 

 

Ada kalanya aku menang, ada kalanya aku belajar – 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 



 

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:  

Kedua orang tua ku, yang telah membimbingku untuk belajar arti kehidupan. Kalian 

menanam benih dan melihatnya tumbuh, aku mungkin bukan pohon tertinggi.Tapi inilah satu 

hal yang kupersembahkan untuk kalian berdua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat serta karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ Sistem Pengendalian Internal PT. 

TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko pada Unit Teater Pentas & Transportasi” disusun 

untuk memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi,  Fakultas Ekonomi,  Universitas  

Islam Indonesia.Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan baik dalam 

penulisan maupun isinya dan masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, 

karena keterbatasan  ilmu pengetahuan dan kemampuan. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dukungan, kerjasama ,masukan 

dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak dan ibu yang aku cintai, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan kasih 

sayangnya demi keberhasilan penulis. 

2.  Adikku Sabilla Nurul Latiqomah,terimakasih atas dukungan dan hiburan yang telah 

diberikan. 

3. Ibu Dra. Nur Fauziah,MM Selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

4. Ibu Yestias Maharani, SE.,M.Acc., AK selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

dengan sabar membantu, membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dari 

awal hingga selesainya penyusunan Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Selfira Salsabilla, SE., AK., M.AK  selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu 

membantu dan mengarahkan penulis disetiap hal yang berhubungan dengan akademik. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat. 

7. Bapak Jayeng Legowo, Selaku General Manager yang  telah berkenan memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang kerja dan penelitian 

8.  Bapak Suko Raharjo,Selaku Kasi Keuangan & SDM beserta seluruh karyawan Unit Teater 

Pentas dan Transportasi atas kerjasama dan bimbingan yang telah diberikan. 



9. Ade Eva Fatmawati sahabat seperjuangan dari awal pekta sampai sekarang,sahabat yang 

selalu ada, sahabat yang selalu mensupport dan selalu memberi semangat. Sukses 

barengya! Terimakasih buat semuanya. Dan terimakasih wis neng mburiku caket! 

10. Vira Nuriah Maharani, Indri Febriana, Dwi Apriliyani, Devita Erinawati, Salamah 

Wasilatul Aisyah, Dimas Widiyanta, Setyo Prabowo terimakasih selalu membantu dan 

mau direpotin. Terimakasih juga atas semua doa dan dukunganya. Aku sayang kalian! 

11. Ari Prihatin, Dyah Ayu Dewi Savitri, Tahta Setiagama, Dwi Praptiwi Terimakasih atas 

persahabatan dan dukungannya selama ini. 

12.  Buat SW/TS terimakasih sudah pernah ada, selalu memberi semangat dan mengingatkan 

agar cepat menyelesaikan ini tugas. Walaupun udah jarang kontakan, jarang ketemu lagi 

jangan lupain pertemanan kita ya.Aku tunggu janjimu  yang mau datang waktu aku 

wisuda! Tapi jangan ngajak pacarmu ya wkwk 

13. Teman-teman Akuntansi A 2015, terimakasih atas persahabatan selama ini, semoga kita 

bisa sukses di kemudian hari, Amin. 

14. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

 



  

 


