
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul: “PERANAN ANGGARAN GAJI DAN UPAH SEBAGAI 

ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN GAJI DAN UPAH ”. ( Studi kasus pada CV Niagara Rattan 

Furniture )  yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas 

Widyatama.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahannya, baik dalam penyajian materi maupun dalam 

pengolahan datanya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan agar dapat menjadi lebih baik. 

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, penulis berkeyakinan bahwa 

skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan doa yang diterima baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Papa dan Mama  tersayang yang telah mencurahkan segala kasih sayang, 

perhatian, doa yang tak pernah putus demi memberikan yang terbaik bagi 

penulis serta membesarkan, mendidik, membimbing dan mendorong 

dengan sabar dengan  penuh kasih sayang, hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan segala 

kemurahan Nya kepada Papa dan Mama tersayang.  

2. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS.,Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

3. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si.,Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 
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5. Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., Selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

6. Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Jurusan 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Dini Verdania Latif, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan. 

9. Semua pihak yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah ikut 

membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini yang tidak 

mampu penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

pada semua pihak dan membalas kebaikan-kebaikan yang telah penulis terima.  

 

   Bandung,  Mei 2009 
  Penulis 

 

 

 Lusi Rachmawati Indra  
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