
KATA PENGANTAR 
 
 
 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang 

berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu 

syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan judul : “ Peranan Sistem Informasi 

Akuntansi Perkreditan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian 

Kredit Investasi “ 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

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

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

terselesaikannya, yaitu kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu 

besar kepada penulis. 

2. Mamah dan Papah yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta selalu 

memberikan doa, dan kasih sayang serta perhatian moril dan materiil kepada 

penulis dengan segala keikhlasannya. Tanpa kalian aku bukan apa-

apa…….”Sebuah karya kecil  ini kupersembahkan, semoga dapat dijadikan 

satu bukti baktiku kepada kalian” 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.M.S., Ak., selaku ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi S1 

& D3Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si. Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 

ini. Terima kasih Pak!. 

7. Seluruh dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, terima 

kasih atas semua ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada penulis. 



8. RAMIREZ : Riki, Hardi, Indra, Oded, Isy, Aris Gentong, Marus, Bei, Iyo, 

Bobby & Via, Radhi & Femi, Wida & Izal, Ikok & Handy, Ime & Ria, Ineu & 

Ewin, Bayu & polkadot, Deni & Haneu, Ibing, Anggi, Ratno, Apud, G’yut, 

Ale, Fani, Yudi, Putri suwargani, Yosef, Katak, Dana & Takhur beserta 

istrinya, Fandi, Randi, Angga, Anto. Terima Kasih teman, tanpa kalian semua 

penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi saat ini. 

9. Spesial untuk Eko Nugroho yang telah memberikan informasi dan dorongan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi saat 

ini. 

10. Anak-anak Benteng yang banyak banget dan dari berbagai angkatan : Ceplo, 

Arie, Iqbal, Memed, dan lain-lain. 

11. Anak-anak Karang Taruna RW.13 Kota Cimahi : Obet, Heru, Om Krizz, Teh 

Ina, Teh Amey, Mba wiet beserta keluarga. Pokokknya kalian top banget 

deh!. 

12. Adik ku tersayang yang telah banyak membantu doa dan semangat kepada 

Penulis. 

13. Rinayu Asri Gurnita beserta keluarga yang telah banyak membantu doa dan 

semangat. Thank’s Lot!  

14. Karyawan Bank yang menyempatkan waktu untuk mengisis kuesioner penulis 

15. Seluruh Petugas perpustakaan Universitas Widyatama. 

16. Dan semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis. 

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan juga 

membalas semua kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan selama ini. 

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa maupun pembahsannya. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya. 
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