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 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga 

dengan segala daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
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Ekonomi Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 
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mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki 

manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat penulis 
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skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kemudahan, dan kelancaran 

selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi 

penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas 

kebaikan Bapak dan Mamah. 

3. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., Selaku dosen pembimbing 
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lain. 

14. Kakak tersayang Olan, Alin, dan Ucan serta adik tersayang Ana dan 
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masalah dan selalu adem bersama kalian. Terima kasih atas do‟a dan 
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