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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu 

banyak rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

Dengan pembelajaran yang tiada henti dan tak kenal lelah, serta dengan 

begitu banyak perjuangan dan rintangan, alhamdulillah akhirnya penulis dapat 

melewati semuanya, dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang  

merupakan salah satu  syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi di universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari 

sempurna, karena sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, waktu serta 

data yang diperoleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat membuka lebar segala 

kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kemajuan dan 

menambah wawasan penulis dimasa yang akan datang.   

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan kemampuan yang penulis 

miliki, penulis sampaikan skripsi yang berjudul : “ Fungsi Sistem  Pengolahan 

Data Elektronik Keuangan untuk Efektivitas Keuangan Perusahaan”, 

semoga skripsi  ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak . atas segala 

kekhilafan  dan keterbatasan  penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. 
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Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun 

materiil yang sangat berarti sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Papah, Mamah , Aa, Puput tercinta yang telah memberikan do’a, kasih 

sayang, dorongan semangat dan dukungan baik berupa moril maupun 

materil. 

2. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

berkenan untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan 

bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 Universitas Widyatama. 

5. Seluruh staf dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang berharga. 

6. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuannya. 

7. Bapak Muslihat dari Bank Mandiri Syariah terima kasih atas bantuan dalam 

memperlancar penyusunan skripsi penulis. 

8. Sahabat : Irwan, Inal, Mehonk, Obar, Andrie, Yan-yan, Jaka, Adit, Bayu, 

Topan 
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9. Makasih juga buat teman-teman : Capoen, Ferry, Ii, Dita, Agit, Pipit, Nelly, 

Yoga, Gege, Chandra, Rita, Novi, Ade Tita dan Keluarga, Eka, Prima, Geu 

geu, Boldis, Gesti, Nidia. 

10. Teman-teman Kelas D Angkatan 2000 : Rully, Giri, Iwan, Ronny, Novan, 

Agung, Ivan, Rizal, Deni, Harles, Freddy, Yusep, Albar, Riza, Sari, Echa, 

Eva, Indri, Ully, Ita, Lia, Dina, Martha. Cecile, Silvi, Dewi, Ling2. 

11. Teman-teman kampus : Teddy, Ahmad, Josh, Ferry, Dedi, Bram, Iman, 

Pindi, Rido, Asep, Raka, Iwan R, Eki, Andi, Adit. 

12. Keluarga Besar Aloen Photo, sanak saudara yang telah membuat penulis 

termotivasi. 

13. Semua teman-teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis. 

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

 

 

Bandung, November 2006 

Penulis   

 

 

(Arie Hernawan) 


