
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya serta doa yang tiada henti dari 

kedua orang tuaku, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui 

berbagai proses yang panjang, mencurahkan segala tenaga dan pikiran, akhirnya 

selesai kewajiban untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan 

Anggaran Penjualan dalam Upaya Menunjang Efektivitas Pengendalian 

penjualan”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata Satu 

(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bimbingan, bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah dan 

ampunan kepada hambanya, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan 

kembali.

2. Kedua Orang Tua, Ayah (Yousrul Raffle) & Mama (Mieke Rubijanti) 

tercinta, yang telah memberikan do’a, kasih sayang, dukungan baik moral 

maupun materil yang tidak ternilai dan tidak pernah terbalaskan, yang 

sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Yang terhormat Bapak Achmad Fajar, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen 

pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan selama proses 

bimbingan sampai selesainya skripsi ini.

4. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M. Si.,Ak., selaku 

ketua yayasan Universitas Widyatama Bandung



5. Yang terhormat Bapak Mame Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung.

6. Yang terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Yang terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku 

Ketua Program studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.

8. Yang terhormat Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak. selaku 

Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.

9. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima aksih atas bimbingan, ilmu pengetahuan yang diberikan 

serta pengalaman-pengalaman yang memberi banyak pandangan baru 

kepada penulis.

10. Perpustakaan Universitas Widyatama Bandung, yang telah memberikan 

segala kebutuhan buku-buku yang penulis perlukan sebagai acuan untuk 

penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam banyak hal.

12. Terima kasih kepada Airplane Systm, Bapak Ardinal Muhammad, S.E 

selaku Sales & Marketing Manajer, dan semua pegawai lainnya yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk adik-adikku tercinta (Cantigi dan Andromeda). Makasih ya de, atas 

doa, support, dan dukungannya. Maaf ya komputernya dipake terus.

14. Untuk nenekku tercinta Alm H Marie Kurajeti, akhirnya skripsinya beres 

juga ni, makasih buat doa dan kasih sayangnya mudah-mudahan nini bisa 

liat dan selalu bahagia disana.

15. Buat Keluarga Besar penulis : Tante maya, Tante Nina n Om Benny, Wa 

mimi, Om Oki n Tante Ina, Tante Lisa, Om Bobby n Tante Yola, Om bugi 

n Tante Tuti, Om Tommy n tante Yani, buat sepupu–sepupuku Baby yang 

super centil, Fariz yang sibuk ma adik kelasnya, Teh Tia makasih ya 



doanya, A Yossi kapan nyusul nih, Bila n Andra, Iqbal n Bea, Benna n 

Fikar n , Alif n fefey, khalish n Khafi, dan keluarga-keluargaku yang lain 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Makasih buat doa, perhatian, 

kasih sayang, dorongan serta nasehat yang selalu membuatku semakin 

kuat. 

16. Terima kasih yang terbesar untuk Desmon, untuk segala tenaga, pikiran, 

waktu, bensin, dukungan, doa, saran, kritik, dan atas supportnya, 

kesabarannya, yang hampir seluruhnya skripsi ini didukung oleh 

cerewetan dan nasehat2 kamu...mudah2an kamu cepet nyusul ya ganteng.

17. BF Hendra dan Kaday Sunandar makasih banyak buat bantuannya, 

makasih buat kebersamaannya selama bimbingan…nuhun pisan

18. Temanku Syanti, makasih Syan saran2nya, udah ngajarin SPSS walaupun 

lewat telfon tapi akhirnya selesai juga. 

19. Sahabatku tersayang Gita, makasih ya nenk dukungan, doa, dan sarannya 

selama 10 tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa satu tempat kerjaan ya 

say...biar gampang bwat curhat2annya...hehe

20. Temanku Bone, yang selalu nganterin2 semasa jomblo, mudah2an 

sekarang awet ya bon..kapan nyusul?

21. Temen-temen yang udah banyak ngisi hari-hari saya selama di 

Widyatama, dari mulai rektorat ampe pantai...untuk Ato+Gilang (yang 

semakin lengket..mudah2an langgeng terus ya), Krass (makasih buat 

pinjaman flashdisknya, ditunggu oktober ya kras), Ammy+Mamie

(mudah2an awet terus yah...jangan telat mulu ya mie), Popo (cepetan 

beresin...mau bareng kan??), Arie (jangan jalan2 aja...bimbingan donk..), 

Gungun (kapan nyusul? jangan maen PS mulu), Gengoz (yang mulai 

menjadi nak muda sekarang), Aji (yang sibuk mencari pendamping), Blak, 

Coy, Hanief, Hurley, Revi, Ali, dan temen2 diawal semester ampe 

sekarang yang udah lulus maupun yang masih betah dikampus...makasih 

untuk kenangan2 yang ga mungkin terlupakan...

22. Buat Temen-temen SMAku: Amel yang semakin bawel di facebook, Devi

yang sibuk mencari kerja dan cinta, Tedi+nda yang udah 4 taun 



bersama..langgeng terus ya, Mitha+Minar yang beberapa bulan lagi punya 

momongan, Disha+Ipeh yang masih anget2nya..langgeng ya, Mol yang 

sibuk ngajar anak2 SMA, Rubi, Siska, Anggia+tiche, dan Dani yang selalu 

eksis dimana-mana, makasih untuk pershabatannya.

23. Temen-temen SMP, Vanny, Ria, Vitri makasih dah kasih support dan 

doanya ya.

24. Temen-Temen AIRPLANE: Bee yang udah banyak ngasih nasehat dan 

saran makasih ya udah jadi kaka terbaikku, Intan+Yudi yang selalu bikin 

suasana toko tambah heboh, Indra yang menjomblo, Maul yang sudah 

bersama selama 3 tahun, Vindi kita mulai bisnis baru ya, Denar yang 

makin mencintai dunianya, Ojan sang kaka tertua, Nova yang doyan 

banget bikin orang tutup idung, Arnold yang lagi menikmati kehadiran 

anak pertamanya, dan Wulan yang mulai ketularan anak-anak. Makasih ya 

doanya dan dukungannya.

25. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dengan bantuan pihak-pihak tersebut jualah, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, Insya Allah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

     Bandung, April 2009

       Penulis


