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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulilahi Rabbil’alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT atas anugerah, limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga 

skripsi dapat terselesaikan. Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi 

dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Widyatama 

Bandung. 

Dalam penyusunan Skrisi ini, penulis banyak menerima bimbingan, 

bantuan, saran, semangat, serta doa dari berbagai pihak akhirnya Skripsi dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ibu Lina Karlinawati, S.Pd,. M.M., dan 

Bapak Tono Sriheryanto yang selalu mendoakan, memberi semangat dan 

dorongan motivasi, dukungan materi dan perhatian serta kasih sayang yang 

tidak terkira kepada penulis selama ini. 

2. Seluruh Keluarga Besar Hidayat yang selalu memberikan doa dan dukungan 

kepada penulis. 

3. Seluruh Keluarga Besar Bapak Hary yang selalu memberikan doa dan 

dukungan kepada penulis.  
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4. Bapak Prof. Dr. H. Karhi Nisjar S, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen 

Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga 

penyusunan skripsi ini selesai. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahurzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Erly Sherlita., S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh staf dan dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis mengikuti 

perkuliahan di Universitas Widyatama. 

10. Pejabat struktural Kantor Dinas Pendapatan Kota Bandung yang telah 

membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

11. Terima kasih banyak untuk Dio Rahmattulloh Ferlandi sudah menemani 

dari awal pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai, terima kasih sudah 

banyak membantu, memberikan saran-saran, kasih sayang dan kesabarannya 

selama ini. 
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12. Sahabat-Sahabatku tercinta Yusi Amalia, S.E dan Itang Marlan, S.E yang 

telah banyak membantu, dan selalu berdoa serta mendukungku selama ini. 

Terima kasih atas persahabatannya dan selalu ada di saat susah maupun 

senang. 

13. Kakak-kakakku tersayang Elma Nur Agustin, S.kom dan Raden Taufik, 

S.kom, terima kasih selama ini telah banyak memberi masukan, semangat, 

doa, dan motivasi. 

14. Keponakanku tercinta Nafisa Azkiya Putri yang selalu menghiburku di saat 

merasa jenuh. 

15. Keluarga besar John : Mama Asih, Papah John, Kakak Santi, Kakak Tya, 

Kakak Yusuf, Wiya, Rosmey, dan Raqilla, terima kasih atas segala 

dukungan, perhatian, doa dan kebaikannya selama ini. 

16. Sahabat-sahabatku di kampus Ezka Anindya, Wishintya Dwisupita, Eliza 

Dwiyanti, Pepy Sepviani, dan Rizka Agustin terima kasih atas waktunya, 

kebersamaan, doa dan motivasi selama ini. 

17. Teman-teman ‘Rembet’ : Yusi (uyuy), Itang (papi), Gita (gitgum), Femmy 

(pemski), Dewi (dedew), Vica (bebek), Tiara (brokoli), Iryanti (illiot) dan 

Alfin (alfinos). Terima kasih atas segala keceriaan, kebersamaan, dorongan 

dan dukungannya. 

18. Teman-teman ‘Power Ranger’ : Januar Lukiawan, Mey Shandy Anton, 

Vega Giri, dan Faiz Bolkiah. Terima kasih telah menjadi sahabat, kaka, 

saudara, musuh, dan segalanya selama ini. 
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19. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah banyak membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. 

20. Semua teman akuntansi angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas dukungannya. 

21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan Skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi 

pembaca pada umumnya. 

Bandung, Januari 2014 

Penulis 

 

Lusy Noor Arsy 

  


