
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat petunjuk, rahmat dan 

hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul, “Peranan 

Controller dalam Pengendalian Penjualan Untuk  Meningkatkan Penjualan”. 

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan akuntansi Universitas Widyatama Bandung. Dalam penyusunan 

skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi 

pembahasan maupun penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dimana dapat 

memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis dimasa 

yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan yang penulis 

peroleh selama penyusunan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 



1. Allah SWT yang telah memberikan anugrah, hidayah,serta karunia bagi 

penulis, kedua orang tuaku Bapak, Mamah, Adikku, dan teman setiaku 

sekaligus sahabat dalam suka maupun duka Susan, yang dengan 

kesabaran, kasih sayang, doa, semangat dan bantuan baik moril maupun 

materil merekalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak H.Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., Ak. Selaku Dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, 

dan petunjuk serta pemikiran berarti, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr, Hj. Koesbandjiah A,K.,MS., Ak., selaku Ketua yayasan 

Universitas Widytama 

4. Bapak Dr, H. Mame Slamet, Ir., DEA., Ak., selaku Rektor Yayasan 

Widyatama  

5. Bapak H. Supriyaanto Ilyas, S.E., M.Si.,Ak., selaku pembantu Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

6. Bapak Bachtiar Asikin, S.e., M.M.,Ak., selaku ketua Jurusan Akuntansi S-

1 Universitas Widyatama. 

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Universitas Widyatama, yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. 

8. Bapak Ibu Administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan 

9. Bapak Asril Amir, selaku  Manager Pemasaran. CV.Rahmat Mulia yang 

telah memberikan data-data tentang kegiatan penjualan CV.Rahmat Mulia. 



10. Sahabat-sahabatku AAm,Den,Asep,Ruly,Rakdut,Pante,Ridho,serta Bapak 

Adang ,  (yang telah menjadi penyemangat penulis dalam penyusunan 

skripsi) 

11. Teman setiaku Susan yang telah menemani, menyemangati dan 

mendoakan selama penulis menyelesaikan skripsi. 

12. Teman-teman Angkatan 2000 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang banyak memberikan dorongan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

Semoga mereka semua selalu ada dalam limpahan Rahmat dari Allah 

SWT dan diberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah dilakukannya 

untuk penulis. Penulis berupaya untuk membuat tulisan ini sebaik yang penulis 

bisa, tetapi tetap saja kapasitas kemahlukannya membuat tulisan ini tidak bisa 

menjadi sempurna, karenanya boleh jadi banyak ditemukan kesalahan disana sini. 

Lagi pula, tulisan ini merupakan karya yang belum selesai, yang masih 

memerlukan perbaikan menuju penyempurnaan sebab sesuatu yang salah 

bersumber dari kelalaian penulis, sementara kesempurnaan pasti datang dari Allah 

SWT. 

 Akhir kata, segala puji dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala. 

Wassalamu alaikum Wr,Wb. 

           Bandung, September 2006  
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