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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan 

Yesus. Oleh karena anugrah dan kasih setia-Nya yang sungguh besar. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan sktipsi yang berjudul “ANALISIS SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA UD BERKAT ABADI”. Adapun 

skirpsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar Akuntansi di 

STIE Malangkucecwara Malang. Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari 

bahwa masi banyak terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan dan 

penyusunannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dan bermanfaat bagi penulis di waktu yang akan datang. Penulis dalam 

hal ini menyadari skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, 

dorongan, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis pada waktu proses 

penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada; 

1. Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan setiap doa dan permohonan penuis dalam 

proses penyusunan skripsi, dan oleh karena mujizat-Nya pula mampu 

menyelesaikan penelitian ini. 

2. Keluarga besar (papa Daniel, mama Ribka, Bos Yafet, ce Any, ko Aliang, Axel) 

yang selalu memberikan dukungan melalui dorongan, bimbingan, doa, masukan 

serta keuangan dalam proses pembuatan skripsi ini. 

3. Dosen pembimbing saya Dra. RR. Widarnani Pudjiastuti, Ak., Msi., CA yang telah 

sabar membimbing, memberikan masukan, menuntun, serta menolong saya hingga 

akhir penelitian. 

4. Seluruh bapak/ ibu dosen yang ada di STIE Malangkucecwara Malang yang ikut 

serta mengajar, memberikan bimbingan, dorongan, semangat, motivasi, serta nilai-

nilai kehidupan kepada saya selama 4 tahun berkuliah. 
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5. Kedua partner saya Rambu Carolina sera Yuli Kristiani yang selalu memberikan 

dukungan, doa, semangat, nasihat dan dorongan kepada saya untuk tidak 

menyerah. 

6. Reborn Generatian yang selalu memberikan dukungan doa serta membantu saya 

dalam proses pembuatan skripsi ini. 

7. Keluarga besar Apostolos yang selalu mendampingi saya selama perkuliahan serta 

dalam bertumbuhnya kerohanian saya selama belajar di kampus ABM ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada pihak –pihak 

yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat 

memberikan manfaat kepada peneliti berikutnya dan saya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




