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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kepda Allah SWT

sang pencipta alam dan segenap isinya yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh

Pengendalian Internel Terhadap Evektivitas Penagihan Piutang Pada Koperasi Simpan

Pinjam” (Studi Kasus Pada Koperasi RS. Sartika Asih Bandung).” tak lupa sholawat dan

salam smoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga,

sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir jaman. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi   di Universitas widyatama,

Selama proses penyusuna skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali dukungan,

bantuan dan do’a dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin

menyampaikan rasa terimakasih khusunya kepada :

1. Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahNya semua dapat terselesaikan.

2. Kedua orang tuaku tersayang,terima kasih yang senantiasa memberikan memberikan

kasih sayang, dukungan dan do’a yang tak pernah henti.

3. Semua udaku Elfiandra, Kafrizal, Zulkifli yang telah memberikan do’a, semangat dan

dukungan baik secara materi maupun non materi.

4. Kepada kaka iparku Teh Aulia yang telah mendo’akan, menyemangati dalam segala

hal yang positif, telah menjadi teman curhat juga.
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5. Keponakanku Hudam yang senantiasa memberikan kecerian dikala penulis merasa

lelah sehingga dapat memberikan energi kembali untuk melanjutkan penulisan

skripsi.

6. Adik-adikku Mawat, Ilham, Asra, Fitra, Julia, Fajri, Yelmi dan Rizki yang

memberikan keceriaan dan motivasi agar selalu semangat.

7. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku dosen pembimbing dan Ibu

Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dosen pendamping yang telah

menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis serta tanpa

lelah terus memberikan arahan masukan kepada penulis selama proses penyusunan

skripsi berlangsung.

8. Ibu Rita Selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis

dalam penyusunan rencana perkuliahan disetiap semesternya.

9. Ibu Sri Lestari A Roespinoedji, S.H selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan

Universitas Widyatama.

10. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku  Rektor  Universitas

Widyatama.

11. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Wakil Rektor II Universitas

Widyatama.

12. Ibu Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., Q.I.A., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama

13. Ibu Bunga Indah Bayunitri, S.E., M.M., Ak., CA. selaku ketua program studi

Akuntansi SI Universitas Widyatama.
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14. Bapak Acep Edison, Dr., S.E., M.M., AK., CA. dan Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si.,

Ak., C.A. selaku penguji yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya

untuk menguji penulis serta tanpa lelah terus memberikan arahan masukan kepada

penulis selama proses pengujian skripsi berlangsung.

15. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.Si selaku sekertaris Program S1 Fakultas Ekonomi,

Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama.

16. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas

Widyatama yang telah membimbing, mendidik dan memberikan bekal ilmu

pengetahuan kepada penulis.

17. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah memberikan petunjuk

terkait buku-buku yang penulis cari dari tahun pertama penulis masuk kuliah sampe

dengan sekarang.

18. Ibu selaku Pimpinan Koperasi RS Sartika Asih dan semua kariawan/ti Koperasi RS

Sartika Asih yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan

penelitian di koperasi.

19. Sahabat-sahabatku yang setia dengerin curhatanku,

20. Temen-temen yang pernah satu kelas yang

21. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

22. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini

yang telah memberikan bantuan baik secaca langsung maupun tidak langsung dalam

proses penyusunan skripsi ini.
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang tidak

terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Otober 2018

Penulis,
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Watria Delni


