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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sumber dari suara-suara 

hati yang bersifat mulia, sumber ilmu, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : 

“Peran Implementasi Enterprise Resource Palnning (ERP) terhadap 

Efektivitas Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan”  

 Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

Selama penyusunan penelitian tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak 

bantuan dari berbagai pihak secara moril maupun material, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung, sehingga penelitian tugas akhir ini dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Dini Arwaty, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 

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

Yayasan Widyatama. 

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. Selaku PJS Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. Selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Bapak Sabana Prawirawidjaya selaku pimpinan PT Ultrajaya Milk and 

Trading Company, Tbk beserta staf yang telah memberikan ijin kepada 

penulis untuk mengadakan penelitian. 

6. Bapak M. Muhthasawwar dan Pak Zainal Kholiddin yang telah memberikan 

bantuan dan memperbolehkan penulis untuk mengumpulkan sejumlah data 

yang diperlukan sehingga penulis dapat melakukan penelitian di PT Ultrajaya. 
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7. Seluruh Staf Seketariat dan Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 

8. Iwan Rijayana, S.Komp, terima kasih atas konsultasi dan rekomendasi 

bukunya, sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak dan Mak yang penulis cintai dan sayangi, terimakasih telah setia 

memberikan dukungan dan perhatian yang begitu berharga baik materi 

maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.  

10. Eka, Edi dan de Ega, Kakak-kakakku dan adikku yang penulis cintai, terima 

kasih untuk bantuannya, nasehat-nasehat, keceriaan dan perhatian yang tak 

henti-hentinya selama ini untuk penulis. 

11. Yugi Trianto Purba beserta keluarga  “Jaza Kallahu Khoiroh” yang penulis 

cintai, terima kasih atas segala perhatian, keramahan dan motivasi yang tak 

henti-hentinya selama ini untuk penulis. 

12. Keluarga besar di Pontianak dan di Jakarta yang telah banyak membantu dan 

memberikan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat penulis di Keluarga Mahasiswa Islam (KaMI) Universitas 

Widyatama, yang telah memberikan segenap perhatiaanya kepada penulis  

14. Sahabat-sahabatku di Kampus : Iis Istiqomah dan Aa-nya terima kasih ya buat 

doa dan dukungannya kepada penulis, Airin, Reza, Dwi, Sendy, Icha, Dyah 

terima kasih ya buat persahabatan yang sudah kalian berikan selama ini. 

15. Dosen-dosen pembina Business Assessment: Thanks for nice trip, Dr Petrina 

Faustine, S. E, M. M., M. Sc, Sri Astuti Pratminingsih, S. E., MM, Robertus 

Ary Novianto, S. E., Ak, Paulus Sugianto Yusuf, S. E 

16. Teman-teman Business Assessment: Ika, Jesiva, Kiki, Nana, Sarah, Ulan, 

Andri, Mail, Deta, Rama, Putra, Reinaldi terima kasih untuk kebersamaan 

yang menyenangkan. 

17. Teman-teman anak kelas K angkatan 2003 yang telah banyak memberikan 

warna-warni cerita bagi penulis selama ini.  

18. Teh Yusi, dan temen-temen yang ada di sanggar terimakasih untuk 

kebersamaannya. 
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19. Mas-mas Mentari yang telah memperbanyak dan memakaikan “baju” untuk 

laporan penelitian tugas akhir ini. 

20. Teman-teman penulis di Universitas Widyatama yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih untuk pertemanan, perjuangan dan 

kerbersamaan selama ini. 

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak 

memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 

Penulis menyadari dalam penelitian tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari segala pihak. Semoga penelitian tugas akhir ini bermanfaat 

bagi seluruh kalangan umumnya, khususnya bagi penulis dan mahasiswa-

mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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