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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama            : Dilla Pusparini 

Nim           : 49401300361 

Program Studi           : D-3 Akuntansi 

Judul Tugas Akhir           : Mekanisme atau Sistem Pengadaan Barang 

  pada Kantor Inspektorat Propinsi Jawa Tengah 

       Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin 

atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya 

sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang 

saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

       Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

                                                                     Semarang,    Maret 2016 

 

 

                                                                        (Dilla Pusparini) 

                                                                                                         NIM :49401300361 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Hari ini (PRESENT) 

Pintu masa lalu telah tertutup; 

Pintu masa depan pun belum tiba. 

Pusatkan saja diri kita untuk hari ini. 

Kita dapat mengerjakan lebih banyak hal hari ini 

bila kita mampu memaafkan hari kemarin dan 

melepaskan ketakutan akan esok hari. 

Hiduplah hari ini. Karena, masa lalu dan masa depan 

hanyalah permainan pemikiran yang rumit. 

Hiduplah apa adanya. 

Karena yang ada hanyalah hari ini; hari ini yang abadi. 

Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan 

Rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. 

Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, 

karena mungkin besok cerita sudah berganti. 

Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain 

bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah 

diri kita sendiri. 

Jadi ... teman, jangan biarkan masa lalu mengekangmu 

atau masa depan membuatmu bingung, lakukan yang terbaik 

HARI INI dan lakukan SEKARANG juga !!!!!! 

 

Buat semua yang ada disaat aku ingin kalian ada, 

“ThiS WoRLd Seem moRe joYFuL If I CouLd HaVe yoU All 

    As my bESt FrieNd ...” 
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pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, bantuan, kerjasama, dorongan, 

semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Melalui kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas 
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demi terselesainya Tugas Akhir ini, saya ucapkan banyak terima kasih. 
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Penulis, 
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