
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-

Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Skripsi 

ini berjudul : “PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENILAI KINERJA MANAGER BUDGET 

CONROL NWS”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun pengolahan isinya. Oleh karena itu, dengan 

berlapang dada penulis akan menerima semua kritik, saran, dan tanggapan dari berbagai 

pihak yang sifatnya membangun, sebagai tambahan ilmu bagi penulis.  

 Selama penyusunan skripsi ini berlangsung, penulis telah memperoleh banyak  sekali  

bimbingan,  saran-saran,  dorongan  dan  bantuan  yang sangat besar dari berbagai pihak, oleh 

karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Papah dan Mamah atas dukungan doanya, yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, 

perhatian dan dukunganya selama ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, 

melimpahkan rahmat, kasih sayang dan hidayah-Nya kepada Papah dan Mamah. 

2. Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing untuk semua 

waktu, bimbingan, dukungan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama 

pengerjaan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

4. Ibu Hj. Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. Selaku  Ketua Program Studi Akuntansi Universits 

Widyatama. 

5. Bapak Lilik NWS selaku Kepala Budget Control Direktorat NWS dan Ibu Sri Wahyuni 

selaku Secertary Finance Center Area.00 PT Telkom, Tbk. 

 

6. Saudara-saudara / adik adik ku Rini Pratiwi dan Muhamad Fajar Pramudya yang selalu 

kakak sayangi. 

7. Megawati Octaviani tercinta beserta keluarga yang selalu memberikan inspirasi motivasi 

serta dorongannya selama ini. 



 
 

8. Teman-teman Ex SMA & D3 terbaikku Ronni, Sofian, Oka, Irpan, Jerry, Ara dan lainya 

yang telah memberikan semangat. 

9. Seluruh teman-teman terbaik seperjuangan Alih Program ’08 yang selalu memberikan 

dorongan, kekompakan dan kebersamaan. 

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi penulis 

sendiri khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

 

                                                                             Bandung, September 2011 

                                                                                          Penulis, 

 

 

                                                                                      Esa Pradana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


