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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim, 

 

Alhamdulillahi Robbil’Alamin, hanya atas rahmat, karunia dan hidayah-

Nya, serta bantuan moril maupun materiil dari semua pihak, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Online Payment Point 

Berbasis Pengolahan Data Elektronik Dalam Menunjang Efektivitas 

pembayaran Listrik” sebagai salah satu syarat memenuhi ujian siding Sarjana 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun 

penulis berusaha mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun akan senantiasa penulis harapkan bagi penyempurnaan 

skripsi ini. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapat bimbingan , bantuan, dan dorongan yang sangat berarti 

dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima 

kasihbyang begitu besar kepada : 

1. Mamah dan Bapak tercinta yang telah memberikan seluruh kasih 

sayangnya, dukungan moril, materi, nasehat serta semangat sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Yang terhormat Ibu Dini Arwaty, S.E., M.Si., Ak., Selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah 

kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Yang terhormat Ibu Prof. Hj. Koesbandijah AK., M.Si., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 
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5. Yang terhormat Bapak Dr. Islahuzzaman.S.E.,M.M.,Ak., Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya 

Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 

8. Seluruh Staf Administrasi dan karyawan Universitas Widyatama yang 

telah banyak membantu. 

9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Kakak-kakakku tersayang yang terus memberikan semangat, doa serta 

bantuan moril maupun materi bagi penulis selama ini. 

11. Widya Arfianti M terima kasih atas semangat dan dukungannya yang telah 

diberikan. 

12. Seluruh para pejuang 2004 khususnya jiwonk, dado, andrey, lendy, adit, 

hanif, anton, isman, crass, desmon, harli, aban, kaday dan hendra akhirnya 

setelah penantian yang lama para pejuang lulus juga. 

13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut 

membantu penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga ALLAH SWT 

membalas amal perbuatan kita, Amin. 

 

Bandung, Januari 2011 

  Penulis, 

 

 

         (Andi Gusandi) 


