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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta kasih sayang serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ANALISIS SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN TUNAI UNTUK 

MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN (Studi 

Kasus pada PT. BPW Buana Viesta Jaya Christour)”. Skripsi ini merupakan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Diah Iskandar SE., M.Si selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. Oleh karena itu,  dalam kesempatan ini penulis haturkan 

Alhamdulillah atas kekuasaan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya 

dan ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada:  

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Ibu Wartini dan Bapak Tumijan karena 

tanpa do’a di setiap sujud mereka mungkin saya tidak akan mencapai titik 

ini dan kepada almarhum ayah kandung saya Amat Subedjo, yang telah 

memberikan motivasi kepada saya selama masa hidup beliau, dan 
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memberikan amanah supaya menyelesaikan perkuliahan ini walau sesulit 

apapun perjalanannya. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen beserta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 

banyak memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama 

perkuliahan. 

6. Suami saya Taufan Nopriyansyah Amd, yang selalu sabar memberikan 

dukungan, motivasi serta do’a saat saya hampir menyerah dengan 

kelelahan menghadapi perjuangan ini. 

7. Adik-adik yang saya sayangi Mila Ayu Pangestuti, Novinda Ayu 

Permatasari, Iptu Reno Apri Dwijayanto S.Kom, serta kakak saya Kristina 

Gesit Cipta Ningrum yang telah memberikan motivasi, dukungan dan 

do’a. 

8. Teman seperjuangan, sahabat yang saya temui di Universitas Mercu Buana 

dan menjelma menjadi adik serta saudara saya sendiri Reggiana Cendana, 

yang selalu setia di kala suka dan duka, serta memberikan motivasi serta 

dukungan. 

9. Teman seperjuangan Akuntansi SI angkatan 2014 Bakjay (Nova, Mega, 

Norma, Jayanti, Syabania, Anggi, Elam, Darwin) yang telah setia menjadi 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 
 

vii 
 

sahabat dan selalu memberikan suasana indah canda tawa dan 

kebersamaan selama menuntut ilmu di kampus tercinta. 

10.  Sahabat, rekan kerja Silvia Marlina yang selalu menjadi teman sharing 

dalam penyusunan skripsi ini, Dea yang selalu mengingatkan tentang 

kesehatan selama melakukan penelitian, serta atasan saya Ibu Ermina di 

PT.BPW Buana Viesta Jaya Christour. 

11. Seluruh pegawai dan staff PT.BPW.Buana Viesta Jaya Christour yang 

telah memberikan kemudahan dan dukungan kepada penulis dalam 

melakukan penelitian. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan serta 

pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima 

segala jenis kritik dan saran, serta masukan yang dapat membangun dari 

berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir 

kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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