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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmaniirahim 

Assalammualaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Peranan Pengendalian Intern Penjualan dalam Menunjang 

Efektivitas Penjualan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

agar dapat megikuti Sidang Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

Penulis banyak mendapatkan pengarahan, bimbingan dan bantuan mulai 

dari saat mempersiapkan, menyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi. Dalam 

kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

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

Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

3. Bapak R. Wedi Rusmawan K.S., S.E., Ak., selaku Sekertaris Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Rusmin S.E., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi. 

5. Seluruh dosen pengajar, staf tata usaha, staf administrasi dan staf perpustakaan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Papa dan Mama tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan 

perhatian selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih buat cintanya mah ....... 

pah ......,kado terindah dalam hidupku. 

7. Bapak Agustinus M.W, selaku sales supervisor PT. Astra International Tbk. 

Toyota AUTO 2000 cabang Pasteur Bandung. Terima kasih telah 
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mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia meluangkan 

waktu dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh staf PT. Astra International Tbk. Toyota AUTO 2000 cabang Pasteur 

Bandung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan 

dan kebaikannya dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi. 

9. Kakakku Doni Briliyanto S.E., MM dan Sri Ayuati S.E, My sistah Ezy 

Apriyanti S.T dan Joko Pranoto S.T., serta keponakanku tercinta ”Ais”(Love 

U all) yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat. 

10. Tresna Gumilang, Inilah tulang rusukku yang akhirnya aku temuin juga. 

Karena kamu aku selalu tersenyum ngejalanin hidup ini. Makasih banyak buat 

dukungan, waktu, dan doanya. 

11. Kel. H. Ardian Iskandar, makasih buat doa&dukungan semuanya. Maafin kalo 

selama ini penulis banyak ngerepotin. 

12. Seluruh Keluarga besar Akuntansi ’03, yang telah memberikan kenangan 

terindah dalam hidupku. 

13. Zackbom, thank you  buat segala bantuannya, buat benerin komputernya 

(duh...gw gk tau deh kalo lw gk ada), buat nemenin ke perpus juga, (u`re my 

best friendz deh)hehehehehe..... 

14. Sute, Novi, Meggy, Bambz, Dinda ”Kireynda”, Gina ”Keiko”, Arief ”kaka”, 

Dinceu, Chika, Komenk, Dion, buat semua anax2 ”PANTHER” yang tidak 

bisa disebutin satu-persatu terima kasih buat persahabatan, canda tawa, dan 

semangat yang penulis terima selama ini. 

15. Seluruh anax2 Akuntansi ’03 kelas I, yang telah memberikan kenangan 

terindah diawal-awal masa perkuliahan. 

16. Eka Siti NurjanahAMD&Ariefnya, Icha(thanxs bu dah nemenin gw kilar-

kilir...semangat yah buat terus berjuang ma skripsinya juga), Yola, Lee, Nui, 

Alfi, Bobby ’chooy’, Dian, ”Thank you buat persahabatan qta dari SMA, 

bantuan, canda tawa dan dorongannya selama ini...biar qta dah pada gawe 

maennya jangan berhenti yah hehehehehehe .....”. 

17. Aldi Ghazaldi, thanxs buat doa, dukungan, semangat dan segala nasehatnya. 
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18. Yudha Surya Pradana S.Ip makasih banyak buat doa, dukungan, dan segala 

bantuannya. 

19. Dinda Tunjung Sari S.E., Syelvi, Ruben, Dalli, dan temen-temen 

”seperjuangan” dalam menyelesaikan skripsi. 

20. Semua anak2 POS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

buat dukungan, canda tawa, dan pertemanan yang penulis terima selama ini. 

 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin 

dengan kapasitas penulis sebagai manusia biasa, dan diluar itu semua penulis 

menyadari bahwa dalam peyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan kelemahan untuk itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya  

Akhir kata penulis mengaharapkan semoga apa yang telah disusun dalam 

skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang sekiranya membutuhkan. Amien. 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb 

 

Bandung, 9 April 2007 

Penulis 

 

 

(Fibria Puspawati) 


