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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat 

dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penelitian dan penyusunan tugas akhir untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi Program  Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Pengaruh 

Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia Terhadap Penerapan E-Procurement (PT. Dirgantara 

Indonesia (Persero))”. 

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata  

sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan, kemampuan, 

pengalaman, dan referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima 

segala masukan dan saran yang bermanfaat dan bersifat membangun dari berbagai 

pihak serta penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

 Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai 

pihak terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yayat Supriatna dan 

Ibunda Yuliatiningsih atas cinta, kasih sayang, kesabaran serta ketulusan doa, 

bimbingan, perhatian, dukungan moril maupun materil dan pengorbanannya yang 

tidak pernah henti. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan 

kebahagiaan dan kesehatan bagi keduanya. 
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 Selain itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang 

terhormat Ibu Ruslina Lisda, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A. selaku dosen pembimbing, 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusup, SP., MSi., Mkom selaku Rektor Universitas 

Pasundan Bandung. 

2.  Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan Bandung. 

3. Drs. R.Muchamad Noch, M.Ak.,Ak.,C.A. selaku Ketua Prodi Akuntansi 

Unversitas Pasundan Bandung. 

4. Ibu Isye Siti Aisyah, SE.,Msi.,Ak.,C.A. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Unversitas Pasundan Bandung. 

5. Bapak Apriyanto SE., MM.,Ak selaku Dosen Wali yang selalu memberikan 

semangat dan dorongan kepada penulis untuk melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Program Studi Akuntansi Unversitas 

Pasundan Bandung. 

7. Reza Adriansyah yang selalu memberi semangat, dan bantuan kepada penulis. 

8. Teman-teman bimbingan Nadira, Iqbal, dan Febia yang telah memberikan 

dukungan dan saling menyemangati. 

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 

atas bantuan, nasehat, dorongan, dan juga partisipasinya dalam penyusunan 

tugas akhir ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. 
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Akhir kata semoga tugas akhir ini bias memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Penulis mengucapkan terimakasih untuk semuanya dan penulis berharap 

semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya serta membalas amal 

baik kita semua. Aamiin yarobbalalaamiin. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

Bandung,     Desember  2016 

Penulis, 

 

Arina Pramudita 

 


