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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Bandung.
Penulisan skripsi ini dirasakan jauh dari sempurna dan masih banyak
terdapat kekurangan lainnya. Ini disebabkan keterbatasan waktu, pengetahuan,
pengalaman, serta kemampuan yang ada.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya
bantuan, bimbingan, serta do’a dari semua pihak. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu
besar kepada penulis.
2. Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta selalu
memberikan doa, dan kasih sayang serta perhatian moril dan materiil kepada
penulis dengan segala keikhlasannya. Serta Adik, kedua Nenek dan Mama
Linda yang telah memberikan dorongan dan semangat bagi penulis.
3. Bapak Eddy Winarso, S.E.,M.Si.,Ak. selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.M.S., Ak., selaku ketua Badan Pengurus
Yayasan Widyatama.
5. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E.,M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E.,M,Si., selaku

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama.
7. Seluruh dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, terima
kasih atas semua ilmu-ilmunya.
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8. Kak Lucky yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam
memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Sarah yang selalu memberikan doa dan dukungan serta “memotivasi” penulis
untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan mencapai cita-cita penulis.
10. Sohib-sohib penulis Echa, Liboy, Iqie, Bojeg, Djogas, Atyd, Gilang dan Arno.
Semoga kita semua bakal jadi orang sukses dan selalu menjadi saudara.
11. Teman-teman seperjuangan selama kuliah Adi Wicak, Febiadi, Rizky, Hany,
Yayah, Kidam, Wine, Atih, Acah, Apep, dan Patra.
12. Teman-teman di Benteng yang banyak banget dan dari berbagai
angkatan…saya doakan agar pada cepat lulus.
13. Dan semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu
penulis.
Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan juga
membalas semua kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan selama ini.

Penulis,

R. Muhamad Reza Firmansyah S

