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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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PERSEMBAHAN

1. Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada orang tua saya Bapak Parmin yang selalu
memberikan pelajaran hidup yang bermakna, semangat, motivasi, do’a dan dukungan
serta pengorbanan selama ini.
2. Kakakku Rachman Basuki yang senantiasa selalu membantu, memberi semangat,
motivasi dan dukungan.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
wata’ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang telah
diberikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad
Salallaahu’alaihi wassalam, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau.
Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul
“MEKANISME

ATAU

SISTEM

PENGADAAN

BARANG

PADA

KANTOR

INSPEKTORAT PROPINSI JAWA TENGAH”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka
menyelesaikan pendidikan pada program Ahli Madya pada Jurusan D-3 Akuntansi,
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak
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
Islam Sultan Agung Semarang.

2.

Ibu Maya Indriastuti, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi D-3
Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ibu Dista Amalia A,SE, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
bantuan, bimbingan, waktu, kesabaran, saran dan pengarahan kepada penulis dalam
penyusun Tugas Akhir ini.
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4.

Ayah tersayang dan luar biasa, yang selalu mendoakan, memberi petuah, semangat,
motivasi dan inspirasi untuk berkembang menjadi seseorang yang bermanfaat sehingga
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

5.

Kakakku tersayang Rachman Basuki yang selalu memotivasi, menyayangi, membantu
dan memberikan dukungan baik dari segi materi maupun non materi sehingga Tugas
Akhir ini dapat terselesaikan.

6.

Para dosen Fakultas Ekonomi khususnya yang mengajar D-3 Akuntansi, yang telah
memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan D-3 di Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.

7.

Para Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang turut serta dalam membantu
kelancaran birokrasi dan sebagainya selama penulis menempuh pendidikan D-3
Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8.

Teman-teman dekat yang selalu menyemangati dan selalu mendengar keluh kesah
penulis.

9.

Teman-teman seperjuangan jurusan D-3 Akuntansi yang bersama-sama menempuh
pendidikan D-3 Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Teman-teman kos 26B yang berisik sehingga membuat penulis terhibur disaat kesibukan
dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Teman-teman magang dari UNDIP, UNNES, SMK N 9 SEMARANG, dan SMK
TEXSMACO SEMARANG yang selalu memecahkan suasana saat penulis lelah dengan
aktivitas selama magang.
12. Cowok aku Ari Yanto yang selalu memberi semangat, motivasi dan banyak membantu
dalam menyusun Tugas Akhir ini.
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13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu
demi terselesainya Tugas Akhir ini, saya ucapkan banyak terima kasih.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna. Namun dengan kekurangan
tersebut, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dinilai oleh Allah SWT sebagai amal
kebaikan penulis yang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca
sekalian.

Semarang,
Maret 2016
Penulis,

Dilla Pusparini
NIM : 49401300361

