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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Peranan Controller dalam 

Pengendalian Penjualan guna Menunjang Efektivitas Penjualan Bahan Bakar 

Minyak” penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada fakultas ekonomi 

universitas widyatama. 

  Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi terciptanya karya tulis 

yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

 Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat penulis 

sampaikan kepada : 

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

Ekonomi Universitas Widyatama dan selaku dosen pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga bagi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak  selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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4. Seluruh dosen fakultas ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis mengikuti 

perkuliahan di kampus ini. 

5. Seluruh staf administrasi, karyawan dan staf perpustakaan Universitas 

Widyatama. 

6. Mamah dan Papah tercinta, terima kasih banyak atas kasih sayang, 

perhatian, pengertian, dukungan dan doa yang tiada hentinya, sehingga 

memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kakak-kakak ku tersayang dr. Siska, Ferra, Edo, dr. Catur dan keponakan 

ku Rakka dan Rayhan terima kasih atas kasih sayang dan keceriaan yang 

diberikan. 

8. Bapak Sony, Bapak Dony, Bapak Ari selaku pihak Pertamina U.Pms III 

Cabang Bandung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 

melakukan penelitian. 

9. Sahabat-sahabatku, Desi, Gita, Boyke, Maya, Reno, Indra, Reni yang 

sudah memberikan bantuan dan pengertiannya. 

10. Eka, Khalif, Dodi, Hakeu, Riri, Mico, Eldi, Febi, Rachel, Ucu, Indra, Juli, 

WCR, dkk yang telah memberikan semangat.   

11. Teman-teman seperjuanganku  Heri, Hengki, Raka, Ikhwan, Dimas 

12. Temen-temen seangkatan (Akuntansi), Elfa, Cecile, Nur, Bram, Tedi, 

Dany, Ugi, Chani, Fitri, Wuri, Andi, Igung, Rahmat, Eki, Adit dll. 

13. Saudara-saudaraku, Rudi, Yonne, Dimas, Nedya, Reno, Ayu atas 

dukungannya. 

14. Serta seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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 Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi rekan-

rekan mahasiswa fakultas ekonomi program ekonomi akuntansi Universitas 

Widyatama dan juga bagi mereka yang memerlukan. 

Wassalamua’laikum Wr. Wb. 

 

 

                Bandung, Maret 2007 

 

 

 

            (Fanny Febriany) 

 


