
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirramaanirrahim  

  

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “Peranan Anggaran Biaya 

Promosi Sebagai Alat Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Volume 

Penjualan” 

 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan 

program pendidikan sarjana strata satu (S-1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widyatama Bandung. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

sempurna, baik dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasanya mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis hanya bisa merusaha untuk 

mengeluarkan semua kemampuannya dengan segala keterbatasannya untuk menyusun 

skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis akan menerima dengan kerendahan hati segala 

saran dan kritikan dari pihak-pihak yang memperhatikan skripsi ini untuk menuju kepada 

perbaikan. 

 Selama penyusunan dan penyelesaian skripsi, penulis banyak mendapatkan 

bantuan moril ataupun materiil, dorongan semangat serta doa dari berbagai pihak yang 

sama berharga bagi penulis dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yang tercinta Mamah, Hj. Pipih Rapi’ah dan Bapa, H. Deddi Supriyadi, yang telah 

dengan tulus memberikan kasih sayang serta kesabaran kepada penulis dan selalu 

mendoakan, memberi semangat serta bantuan baik moril maupun materiil. 
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2. Nenekku yang ada di Bandung dan Subang Kakak-kakakku, Teh Rani, Ka Irna, 

kakak-kakak iparku Kakang dan Aa. Serta dua keponakanku yang lucu, terima kasih 

telah memberikan semangat. 

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

Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Barnas Prihatna, Drs., Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, SE.,M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, SE., MM., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1 

Universitas Widyatama. 

7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Widyatama, yang telah membekali penulis dengan 

berbagai ilmu dan pengetahuan yang berharga. 

8. Seluruh staf perpustakaan Universitas Widyatama serta seluruh karyawan, baik dari 

bagian sekretariat, administrasi, sampai petugas pembersih kampus Universitas 

Widyatama. 

9. Ria Febyani, A,Md., yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan perhatian 

dan kasih sayangnya kepada penulis.  

10. Yusman, Arie, Pupung, Awal, Ikhsan, Duteng, Dik-dik, Kamal, Oi, Marga, Si Bos, 

Tresna, Ryan, Adit, Nana, Febi, dan  teman-teman pos yang selalu memberikan 

semangat, teman sahabat yang penulis kenal dari awal masuk ke Universitas 

Widyatama sampai saat ini, terima kasih atas waktu dan mendengarkan semua 

keluhan-keluhan dan masalah-masalah penulis, memberikan saran dan dorongan 

kepada penulis, kalianlah yang terbaik 

11. Serta teman-teman angkatan ’02 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan 

terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga apa yang telah Bapak/Ibu serta teman-temanku sekalian berikan, diridhoi 

oleh Allah SWT serta Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya untuk 
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membalas segala budi dan kebaikan yang selama ini diberikan semua pihak kepada 

penulis. Amien. 

 Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Sivitas 

Akademik Universitas Widyatama maupun pembaca umum. 

 

Bandung, November 2007 

 

 

                                                                                                                Penulis    
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