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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan begitu banyak 

rahmat dan hidayah kepada umat-umat-Nya dalam mengarungi kehidupan,  yang 

di bekali dengan kecerdasan, bakat, talenta dan potensi  yang kita miliki saat ini. 

Sehingga  kita lebih mulia dan berharga dibandingkan makhluk lain yang ada di 

muka bumi ini. 

Dengan pembelajaran yang tiada henti dan tak kenal lelah, serta dengan 

begitu banyak perjuangan dan rintangan, alhamdulillah akhirnya penulis dapat 

melewati semuanya, dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang  

merupakan salah satu  syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi di universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari 

sempurna, karena sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, waktu serta 

data yang diperoleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat membuka lebar segala 

kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kemajuan dan 

menambah wawasan penulis dimasa yang akan datang.   

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan kemampuan yang penulis 

miliki, penulis sampaikan skripsi yang berjudul : “ Fungsi Sistem  Pengolahan 

Data Elektronik Keuangan untuk Menunjang Efektivitas Keuangan 

Perusahaan”, semoga skripsi  ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak . 
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atas segala kekhilafan  dan keterbatasan  penulis mohon maaf yang sebesar-

besarnya. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun 

materiil yang sangat berarti sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1.  Papah dan Mamah terbaik, serta Suami tercinta,dan keluargaku tersayang, Teh 

Yellis R, SH beserta suami, adikku Eka Kurniawati, dan Cecep Lutfi, yang tak 

pernah berhenti mendo’akan, mendampingi dan menasehati, memberikan 

kasih sayang dan  memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta  

memberikan do’a restu sampai skripsi ini selesai. 

2.   Bapak  Endang Darmawan, SE, M.Si., Ak,  selaku Dosen Pembimbing satu,  

yang berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah 

kesibukkannya, untuk membimbing serta memberikan  pengarahan  kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 

3.   Ibu Dini Arwaty,  SE, M.Si., Ak,  selaku Dosen Pembimbing dua, yang telah 

berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah 

kesibukkannya, dan banyak  membantu penulis dalam kelancaran penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu  Prof.Dr.Hj.Koesbandijah,AK.,SE.,M.S.,Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir.,D.E.A.,  Selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, SE.,MSi.,Ak., selaku Dekan PJS. Fakultas 

Ekonomi  Universitas Widyatama. 

7. Bapak Bachtiar Asikin, SE., M.M.,Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Wedi  Rusmawan K.S,SE., Ak., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh  staf dosen Universitas  Widyatama,  yang telah membekali 

penulis dengan ilmu pengetahuan yang berharga hingga akhir studi. 

10. Seluruh staf perpustakaan Universitas Widyatama  

11. Keluarga Besar Asep Chandra Wibisana (suami) yang telah memberikan 

do’a restu dan kasih sayang kepada penulis . 

12. Keluarga Besar H. Burhan  yang begitu memperhatikan dan banyak 

memberi dukungan  moril maupun materiil serta do’a  kepada penulis dan 

keluarga . 

13. Keluarga Besar Hj. Iyatih, yang telah banyak memberikan semangat dan 

dukungan moril maupun  materiil serta do’a restu kepada penulis dan 

keluarga. 

14. Bapak Muslihat, Bank Mandiri Syariah beserta anak, terima kasih atas 

bantuan dalam memperlancar penyusunan skripsi penulis.  

15. Bapak Dadang  dan Ibu Rita,  trima kasih  banyak  untuk masukan, 

dukungan moril maupun materiil , dan saran –sarannya.    

16. Makasih  banyak untuk  sahabat- sahabatku A’ Ivan Gumilar, SE. (’98),       

A’ Sandy, SE. (’98), Rully Aulia Muhammad, SE., Eva Syaifah, SE., Eva 
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Trimulya, SE., Rilia Putri, SE.., yang telah banyak membantu  dan 

memberikan dorongan dalam menyelesaikan  skripsi ini. 

17. Makasih banyak Pindi (’00), Adam (’01), atas bantuan dan informasi-

informasinya. 

18. Risma (’00), makasih banyak telah membantu, memperhatikan penulis 

dan  berjuang  bersama-sama. 

19. Teman-teman : Arie, Ivan, Renaldi, Kani, Elis , Dini (’01), Fitri, Nur dan 

suami, Fredi, Rizal, Albar, Ahmad, Dermawan, Bunmin, Dian, Ela, Berta, 

Robby, Raka, Cecil dan semua angkatan 2000 kelas D 

20. Diki, Ade,  makasih telah  memberi semangat dan bantuan Voucernya.  

21. Semua teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

yang telah banyak berbagi pengalaman dan memberikan pandangan 

kepada penulis.  

22. Semua Karyawan  yang telah banyak membantu tenaga dan pikiran 

kepada  Penulis, khususnya Apip, Iwan dan Joy. 

23. Paling khusus untuk  alm. Anakku tercinta, yang telah banyak 

memberikan semangat dan perjuangan  dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

Bandung,  April 2006 

                                                                      Ade Tita  

                    Penulis 


