
KATA PENGANTAR 
 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini 

dengan judul “Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas 

Penjualan”. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Dalam penelitian ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, 

saran-saran serta bantuan moril maupun materil dari awal hingga penelitian ini 

selesai. Dalam penyusunannya peneliti menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan atau ketidaksempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan peneliti. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun 

akan peneliti terima dengan hati terbuka demi perbaikan di masa yang akan 

datang. 

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada : 

1. Yang tercinta Mamah dan Bapa serta Kakak-kakakku yang telah banyak 

memberikan do’a yang tulus dan ikhlas pada peneliti. 

2. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. ,selaku pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan petunjuk serta pemikiran yang berharga sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini. 

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

Pengawas Yayasan Widyatama, Universitas Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame Slamet Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna bagi peneliti. 

10. Seluruh Staf Sekertariat, Staf Perpustakaan dan Karyawan Universitas 

Widyatama yang telah banyak membantu. 

11. Para Staff dan pegawai Airplane Systm yang telah banyak membantu 

memberikan data-data yang peneliti perlukan dalam menyelesaikan 

penyusunan penelitian ini. 

12. Yang ngingetin terus, Nessa Arletta udah sabar membantu peneliti, 

memberikan semangat yang tak henti-henti sampe cape sendiri, dan 

memberikan perhatian serta do’a pada peneliti, makasih ya bebek cerewet.. 

13. Sahabat-sahabatku yang sudah lulus : Edel yang jadi “pembimbing” ke 

dua, makasih banyak mih!, Gita, Yogi, Atho, Gengos, Amy dan Popo 

terima kasih kalian selalu memberikan semangat dalam mengerjakan 

penelitian ini, dan memberikan nasehat-nasehat yang sangat berguna bagi 

penelitian ini.      

14. Teman-teman seperjuangan : Ari, Aji, Mamie, Angga, Anip, Harli, 

Desmon, Bone, Tantra, Andre, Dado, Lendy, Adit, Wisnu, Aban, Black, 

Flin, Enyong, Pulung, Deni, Alit, Ulfa,  ayo semua kalian pasti bisa! 

15. Barudak pantai yang selalu menemani menunggu kuliah. 

16. Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu: Hana, Nasywa, Hafidz, Key-

key, Bisma, Zaki, Didut, semoga kalian cepat besar dan jadi anak yang 

berguna bagi bangsa dan negara. 

17. Semua rekan-rekan angkatan 2004 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu yang selalu membuat peneliti semangat kuliah. 

18. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, 

serta do’a bagi penulis. 

 



Dengan rasa terima kasih serta do’a yang dapat penulis panjatkan, semoga 

Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan penelitian ini. 

Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya. 

 

 

    Bandung, Agustus 2009 

 

 

            

                                                                         ( Gun Gun Wiguna Islamin ) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


