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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis diberikan petunjuk serta 

kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Manfaat Anggaran 

Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Penjualan”. 

 Penyusunan Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat 

kurikulum untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi S-1 di Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengalami kesulitan dan 

hambatan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, dan kedua adikku tercinta, 

kekasihku Arie Asprawiati atas segala doa, dukungan, pengertian dan 

segala perhatiannya terima kasih. 

2. Bapak Muh. Alan Jayaatmaja, S.E.,M.M.,Ak, selaku dosen pembimbing, 

yang telah bersedia membimbing dan mengajarkan seluruh informasi yang 

diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,MS.,Ak. sebagai ketua Yayasan 

Widyatama. 

4. Bapak Bachtiar Asikin ,S.E.,M.M.,Ak, selaku ketua Jurusan Akuntansi, 

program S-1. 
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5. Bapak Rudi S., selaku pemilik sekaligus pimpinan Zacky Furniture, yang 

bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan informasi 

yang diperlukan. 

6. Bapak H. Samiran, selaku pemilik sekaligus pimpinan Pondok Jati 

Furniture, yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner 

dan informasi yang diperlukan. 

7. Bapak Margono, selaku pemilik sekaligus pimpinan Mebel Ukiran Jepara 

Hasan Putra, yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner dan informasi yang diperlukan. 

8. Bapak Wignyo, selaku pemilik sekaligus pimpinan Putra Furniture, yang 

bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan informasi 

yang diperlukan. 

9. Bapak Johan Efendi selaku pemilik sekaligus pimpinan Mebel Jepara, 

yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan 

informasi yang diperlukan. 

10. Dan semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

      Bandung, 18 November 2005 

           Penulis, 

          

       Andryanto Pratomo 


