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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 

penyertaan dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menunjang 

Efektivitas Biaya Pemasaran”. Adapun penyusunan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. 

Namun demikian, inilah yang terbaik yang dapat penulis selesaikan. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun 

sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama persiapan, penyusunan, sampai dirampungkannya skripsi ini, 

penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak 

dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Rusmin, S.E., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

menyediakan waktu dan tenaga, pikiran, saran-saran, serta kesabarannya bagi 

penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Kooesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.M., Selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 
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7. Seluruh Staf dan Dosen Universitas Widyatama yang telah membekali penulis 

dengan ilmu pengetahuan yang berharga. 

8. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan. 

9. Semua pihak supermarket, Bapak Budi, Bapak Leo, Ibu Desi, Ibu Yuri, yang 

telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk memberikan 

penjelasan serta keterangan-keterangan dalam pengumpulan data-data yang 

diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Papa dan Mama, selaku Orang Tua yang telah memberikan cinta dan kasih 

sayangnya serta doa-doanya. 

11. Cici2ku Erni ‘n Novi, ko Yusak, yang telah memberi dukungan  bagi penulis 

sehingga terselesaikannya kuliah dan penyusunan skripsi ini. 

12. My Haryadi tersayang, yang telah memberikan semangat, dorongan serta 

kasih sayang  maupun doa bagi penulis selama ini, thanks ya say !!! 

13. Sobat-sobatku di  “GPPS Agape”, makasih buat semua dukungan serta  doa-

doanya. Thanks for all.  JBu !!! 

14. For all my friends: Astrid, Lusi, Yayah, Loren, Maya, Silvi, Siska, Koki 

(Selvi), Gento (Yudi), Pepen, Andi, makasih buat semua bantuan, dukungan, 

semangat, dan kesabaran yang diberikan semenjak awal sampai akhir 

penulisan skripsi ini, buat Efi, thanks banget udah banyak bantu dalam 

penyusunan skripsi ini.  

15. Buat temen-temen seangkatan 2003, khusunya kelas C.  

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih dan 

barkatNya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun 

skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dengan segala keterbatasannya 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Bandung,  Maret 2007 

Penulis, 

 
 

         Sofia Magdalena 


