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KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم اللَِّه الرَّ

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang selalu 

mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, Sang Maha Pengasih yang telah 

memberikan cinta yang tak terhingga, nikmat yang tak pernah berujung, dan juga 

selalu memberikan ide, inspirasi, semangat, kekuatan, kemudahan, kelancaran 

kesehatan dan ilmu pengetahuan yang tiada habisnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban 

dalam Upaya Meningkatkan Penjualan (Studi kasus pada PT. Jayamandiri 

Gemasejati (JG Motor Group) Bandung” merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna, dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk perbaikan serta penyempurnaan Skripsi ini. 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala 

bantuan baik moral maupun materil, kepada :   

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Drs. H. Endang Syarifudin, M.Pdi., dan 

Mama Sumarni yang senantiasa memberi do’a, dukungan, dan semangat 

demi kelancaran studi dan skripsi penulis dengan penuh keikhlasan, 

kesabaran dan kasih sayang. Semoga pengorbanan kalian ini mendapatkan 

balasan dari Allah SWT. 

2. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 
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serta memberikan pengarahan, masukan, dan kritikan kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Adik-adikku Akhmad Husna Abdul Mukti, Akhmad Husni Abdul Mukti, 

dan Hilma Rachmawati yang telah meramaikan seisi rumah dengan tawa 

dan candanya yang selalu menghibur dan selalu berdoa untuk keberhasilan 

penulis.  

4. Bapak M. Kohar Mudzakar, S.E., M.Si, selaku dosen penguji sidang 

skripsi. 

5. Ibu Rafael G. Aida Wijaya, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen penguji 

sidang skripsi. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si, Ak, CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga 

bagi penulis. 

10. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas Widyatama. 

11. Kepada seluruh karyawan PT. Jayamandiri Gemasejati yang selalu 

mendukung dan memberikan masukan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi. 

12. Kepada Divisi Akunting PT. Jayamandiri Gemasejati, Citra, Mimi, Tisya, 

Mba Ita, Gunse, Teh Eka, Teh Ayu,  Pak Ruly, Pak Hamzah, Pak Hari, 

Dania dan Hani, terimakasih selalu memberikan semangat, masukan dan 

hiburan kepada penulis dalam menyusun skripsi.  

13. Sahabat senasib dan seperjuanganku Indah Utaminingsih, Fina Nurfiana 

dan Maulana Bachtiar, terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk segala 

cerita dan canda tawa. Semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya.  
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14. Seluruh keluarga besar kelas karyawan weekend akuntansi S1 Reguler B2 

angkatan 2013. Terima kasih karena kalian telah membuat masa-masa 

kuliah menjadi berwarna dan bermakna. 

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang 

telah banyak membantu dan memberikan do’a demi kelancaran penulis 

dalam menyusun skripsi. 

Penulis berharap sebuah karya sederhana ini dapat berguna bagi penulis 

sendiri khususnya, bagi pembaca, dan segala pihak yang terkait dalam 

penyusunan skripsi ini. Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiro (semoga Allah 

memberi balasan yang lebih baik), semoga Allah SWT melimpahkan kasih 

sayang, dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

menyusun tugas akhir ini. 

 

 

Bandung,  5 Oktober 2015 

Penulis, 

 

 

     Fadhilah Syarifah 

 

 

 

 


