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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan penulis dan 

tepat waktu. 

 Skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan” ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Strata-1 Jurusan akuntansi pada 

Universitas Widyatama.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan 

masukan, dukungan, serta doa kepada penulis dalam menghadapi berbagai 

rintangan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan selalu mencurahkan 

cinta kasih-Nya serta ridho-Nya kepada penulis.  

2. Kedua Orang tua tersayang, Ibu Hj. Ida Fariada (Alm) dan Bapak H. Uwas 

Wasna selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, nasihat, dan 



dukungan dengan penuh kesabaran sehingga penulis selalu termotivasi dalam 

mengerjakan skripsi ini.  

3. Teh Ita, Ade Inda, Teh Mira, A Ikeu, Teh Ira, Teh Irma, A Iman, A Igit, Teh 

Iva yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungannya serta para 

ponakan-ponakan sehingga dapat menghibur penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.   

4. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak.,  selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta 

memberikan doa, dukungan, pengarahan, dorongan, masukan selama masa 

bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak H.E. Nana Sutisna selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu 

selama proses perwalian. 

6. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat dan yang akan selalu dikenang yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. 

Koesbandijah Abdoel Kadir, MS., Ak (Almh), selaku Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

8. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

9. Yang terhormat Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Prodi 

Jurusan Akuntansi Ekonomi Akuntansi S1 Universitas Widyatama.  

10. Yang terhormat Ibu Intan Oviantri, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekertaris Prodi 

Jurusan Akuntansi Ekonomi Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 



11. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang memberikan pendidikan, ilmu 

yang bermanfaat, dan bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani 

pendidikan di Universitas Widyatama.  

12. Semua personil BAGEDOD yang paling disayang, Anna, Puput, Djatu, 

Tamy, Pasha, Bunga, Dinny, Restu, Icha, Destiana, Via, Ateu, kalian 

menyenangkan,hebat dan luar biasa. Terimakasih atas kebaikan, kerja sama 

yang kompak, dan semua kesan yang telah diberikan.  

13. Ronna Laksana, yang selalu memberi doa, masukan, semangat yang luar 

biasa serta bantuan yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.  

14. Teman-teman masa SMA Ade Tika, Ayuspiaka, Ririn, Riris, Neng Sovia 

yang selalu memberikan support. 

15. Anak-anak kelas E sekaligus anak kosan yang selalu memberi bantuan di saat 

kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. 

16. Teman-teman seperjuangan selama bimbingan yaitu Gislam, Hendra, Kiki, 

Vinda, dan teman lainnya sekaligus teman seminar yang selalu memberikan 

bantuan.  

17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 baik mahasiswa/wi Universitas 

Widyatama.  

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis 

meyadari sepenuhnya bahwa skripsi masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 



penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.   

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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