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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

 Puji dan syukur penilis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Peran Implementasi 

Enterprise Resource Planning (ERP) Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal 

Pembayaran Gaji (Studi kasus pada PT.XXX).” 

 

 Skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, 

dorongan serta motifasi dari berbagai pihak . untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

 

1. Ibu Hajah Siti Hasanah dan Bapak Haji Tatang Kustandi Abdoelrachman 

alm. yang senantiasa selalu memberikan do’a, dukungan dan motifasi baik secara 

moril maupun materil kepada penulis. 

2. Ibu Nana Anisah Endah dan Bapak Haji Humaedi yang selalu memberikan 

dorongan dan motifasi agar penulis cepat menyelesaikan skripsi. 

3. Ibu Proff. Dr. Hj. Koesbandijah Ak., M.S., AK., selaku ketua badan pengurus 

yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. H. Mame Slamet Sutoko, Ir., selaku Rektor Universitas Widyatama. 
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D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Ibu Intan Oviantari S.E., Ms.Ak., Ak., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Dini Arwati S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk membantu, membimbing, 

mengarahkan, dan memotifasi peneliti selama penyusunan skripsi ini. 
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9. Ibu Sri Indarti Purwati, selaku Staf Program studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya Jurusan 

Akuntansi S1, terima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

11. Seluruh pimpinan, staff administrasi dan karyawan Universitas Widyatama, terima 

kasih atas bantuannya terhadap kelancaran administrasi akademik. 

12. Seluruh staff perpustakaan Universitas Widyatama atas bantuannya dalam 

menambah perbendaharaan studi kepustakaan skripsi. 

13. Kakak-kakak saya yang selalu mengingatkan agar jangan menyerah dalam 

menyelesaikan skripsi ini, terutama A Iwan dan Teh Wida. 

14. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan nasihat, pengarahan, dukungan, dan 

motifasi di setiap kesempatan. 

15. Bapak Achmad Nuryasin selaku pembimbing dari perusahaan PT.XXX yang telah 

sabar menanggapi saya dan senantiasa memberikan data yang saya butuhkan dalam 

menyelesaikan skripsi. 
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tambahan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi. 

19. Kawan-kawan alumni KCK III-I, terutama Maria Ulfa dan Pradana Tunggul 

Nalendra yang telah memberikan motifasi bagi penulis. 

20. Kawan-kawan saya di komunitas Dynamic Cornering Fun, terutama Anggi 

Ginanjar, Ibnu Zaki, Egi Reginda, Rean dan Jun yang telah memberikan, 

dukungan, semangat, dan motifasinya. 
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kawan-kawan lain satu kampus di Universitas Widyatama. 

22. Kawan-kawan PPMC yang senantiasa memberikan dukungan dan motifasi. 

23. Kawan-kawan dari bengkel SPR yang telah memberikan dukungan dan semangat. 
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 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Namun demikian penulis berusaha sebaik mungkin dengan segala keterbatasan 

pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan waktu agar skripsi ini dapat memenuhi 

persyaratan yang diminta. Oleh karena itu besar harapan penulis untuk tanggapan dan 

saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

 

 Dengan ini juga penulis berharap penelitian dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi semua yang membacanya. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 
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