
 ii

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus kristus, hanya karena 

kasih dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan 

salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada Universitas Widyatama 

Fakultas Ekonomi. Adapaun judul dari skripsi ini adalah “Evaluasi penerapan 

anggaran kas sebagai alat pengendalian kas”. 

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk 

menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, biaya, 

waktu, dan pengetahuan penulis, baik dalam hal penyajian maupun penggunaan 

bahasa. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati semua saran-

saran dan kritik-kritik membangun yang diberikan kepada penulis. 

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak 

mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan semangat dan doa yang sangat 

berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Khusunya 

kepada mama Herlina Simanjuntak dan papa Charles Sianipar yang tercinta, 

terima kasih untuk doa dan motivasi yang senantiasa menuntun penulis. Dalam 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat 

berharga ini baik bersifat moril maupun materil, terutama kepada yang terhormat: 

1. Ibu Veronica Christina, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta 

saran-saran selama penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah. Ak.,S.E., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas. S.E., M.Si.,AK.,  selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,MM.,Ak., selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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5. Bapak Wedi R,.S.E., MM.,Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Dini Arwati S.E., M.Si., Ak terima kasih telah meluangkan waktu 

dari awal semester dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan 

kuliah, serta seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis selama menuntut ilmu 

di kampus tercinta ini. 

7. Seluruh staf administrasi, pengurus perpustakaan, staf akademik, dan 

karyawan Universitas widyatama. 

8. Bapak Fauzan, selaku Kepala Akuntansi PT. Daya Mekar Textindo, 

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta kepada 

Pak Sun Sun, Pak Bactiar dan seluruh staf PT. Daya Mekar Textindo 

yang telah membantu penulis dalam mempersiapkan bahan-bahan 

skripsi ini. 

9. Bu Vera dan Siane, terima kasih dalam membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak Hanafi dan seluruh staf  akuntansi di PT. PLN (Persero)UBD 

Jabar dan Banten, terima kasih telah memberikan waktu dalam 

penelitian penulis pada judul yang pertama. 

11. Yang terkasih keluarga: kak Nita, keluarga kak Katrin, keluarga abang 

Charli dan eda charis, dan keluarga kak Rita, terima kasih atas 

dukungan doa dan materil. Tuhan Memberkati selalu. 

12. Keluarga Tulang toni, terima kasih atas dukungan doa, materil dan 

motivasinya. 

13. Sepupuhku: Dek Ana (terima kasih telah membantu dalam mengetik 

dan dukungan doa nya), Toni,  Kak Flora, Nova dan sepupuh lainnya. 

Thanks a lot! 

14. Kakak PAku: Kak Luisa, terima kasih telah meluangkan waktu untuk 

mendengar keluh kesah penulis, doa dan saran-sarannya. 

15. My lovely mine: Dian Noviana Siagian (Jugul 2) dan Freenita 

Esterlina Tamaweol, terima kasih kepada Tuhan telah mengenalkan 
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kalian kepada penulis. Terima kasih untuk tiap waktu kebersamaan 

yang telah disediakan untuk penulis. Don’t forget our motto “Indah 

pada waktunya” dan “all things are possible in Jesus”. 

16. Adek-adek PAku: Lina Amelia, Fieska 05,Yofanny, Lisda dan 

Masniari, terima kasih atas dukungan doa dan saran-sarannya.  

17. Sahabat-sahabat perjuangan di PMK: Vanda Amelia, Ernesta Sinurat, 

Sri Novita Nursani (sorry salah tulis nama, sekarang dah bener kan, 

k’Srie!!), Juliarta Gultom (lebih dari saudara, inget tuh!!), Maya 

Andriani, Merryuni Sitinjak, Maria Theresia A, Juniarto, Ribkah, 

Ebenezer, Yuanita Diana, Maslan, Rika Sianipar, Ika Sitorus, Siska 

Sinaga, Nelly, Lilis, Estomihi, Hendri, Putri.Terima kasih kepada 

Tuhan telah mengenal kalian semua dan terima kasih untuk waktu 

kebersamaan dan bertumbuh bersama di PMK tercinta kita.  

18.  Abang-abangku: Bang J. Andi Sinaga (gak da yang mustahil, bang!!)   

Bang Fernando P (Jugul 1,thanks tuk smuanya!!), dan bang Winner 

Siagian, terima kasih atas dukungan doa, saran. Terima kasih juga 

untuk semua pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis.  

19. Team Regenerasi: Kak Ndang, Ko Segah, Ko Ligun, Kak Vera, Kak 

Leny JTP, Bang Krisna, Bang Jhon, Bang Olei, Bang James, Bang 

Lamron, Kak Mesri , Kak Rosa, Kak Nia, dan lainnya. Thanks tuk doa 

n dukungannya… 

20. Teman-teman di PMK: Rini, Fidel, Tiur, Sam, Friska, Robin, Yudha, 

Wanda, Yudi, Denny, Andre, Deny Wongen, Mare, Rico 05, Rico 04, 

Nore, Christian, Yonathan, Triwan, Anna, Imelda, Mona, Imel, Dina, 

Mey-mey 05, Rio 02, Marta 06 dan semua teman teman PMk angkatan 

2006.   

21. Sahabat kampusku: Ernalia dan Dwi Pawesti, terima kasih atas 

dukungan doa, saran, serta canda tawanya. Teman-teman seperjuangan 

angkatan 2003 thanks a lot! 

22. Akhir kata terimakasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih telah 

memulai dan menyelesaikan skripsi ini. Aku mengasihi Yesus.      


