
 
KATA PENGANTAR 

  
Assalamu’alaikum Waarahmatullahi Wabarakaatuh, 

Alhamdulillahhirabbil’alamin penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT, shalawat serta salam semoga selau tercurah kepada Rasullullah SAW. 

Karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang tiada 

habisnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: “Hubungan 

Pemeriksaan Operasional Dengan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.  

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, 

bantuan dan saran serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat 

terselesaikan, yaitu kepada: 

1. Orang tua tercinta, Ibu dan Papap  yang telah membesarkan, memberikan kasih 

sayang, do’a, dukungan moril dan materil, nasehat serta pengertian yang begitu 

tulus kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Kakakku Neng Jantee dan a’dodo yang selalu mendukung dan memberikan 

dorongan kepada penulis serta selalu siap membantu kapanpun penulis 

butuhkan. I’m so pround to have sister like you.  

3. Bapak Eddy Winarso, S.E, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan, 

petunjuk, dan nasehat yang sangat berguna sekali bagi penulis dari awal 

penyusunan sampai skripsi ini selesai. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 



5. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

(Pjs) sekaligus Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, yang telah 

memberikan pengetahuan selama penulis menjalani perkuliahan. 

9. Bapak Tateng Sutisna yang telah bersedia menjadi pembimbing lapangan 

selama penulis melakukan riset di lingkungan PT.INTI (Persero) Bandung. 

10. Teman-temanku yang lulus kloter pertama Ucie, Detri, Dea, Filli, Irene, Ari, 

Nita, Tetot, Mia,makasih bantuan dan masukannya selama penulisan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuanganku Gilang, Nancy, Mira, Ina, Nina, Leti, Indri, 

Gisely, Bebs, Hari, Desi, Riska, Ayu makasih atas doa dan dukungannya.  

12. Teman-teman mahasiswa lainnya khususnya angkatan 2004 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah memberikan 

bantuannya baik langsung maupun tidak langsung. 

13. My lovely cat oniel yang selalu setia nungguin ngetik. 

14. T’Iluy makasih udah pinjemin skripsinya dan T’Winda makasih bantuan dan 

doanya. 

15. Veny dan neng ima makasih buat pinjeman buku-bukunya. 

16. All my big family  makasih atas doa dan dukungannya selama ini 

17. Cepi yang selalu aja dateng dan pergi seenaknya, tapi kebetulan sekarang lagi 

ada maksih atas doa, dukungan dan perhatiannya selama ini.  

 

 

 

 



Akhir kata, Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini.Penulis berharap  semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . 

 

Bandung, Desember 2008 

 

 

 

               Wulan Oktaviani  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


