
KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis atas terselesainya skripsi ini 

sebgai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi pada Falkultas Ekonomi Universitas Widyatam. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan tidak 

sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan penagalaman yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis terbuka atas kritik dan saran yang 

membangun unutk menjadi skripsi ini lebih bagus lagi. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari 

berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Penulis 

sadar dan yakin tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak dan ibu tercinta, yang dengan sabar, penuh kasih sayang, memberikan 

dorongan, semangat dan doa sehingga skripsi ini selesai. 

2. Aa dan Teteh….atas persaudaraan, dukungan dan juga atas doanya. T’Ike dan 

keponakanku….makasih atas doanya. 

3. Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, unutk 

membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Widyatama. 

5. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof.Dr.Hj. Koesbandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua badan pengurus 

Yayasan widyatama.  

7. Bapak Dr.H. mame S Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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8. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widytama. 

9. Seluruh Dosen (Staf Pengajar) atas bimbingannya selama penulis menuntut 

ilmu di Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

10. Buat sahabatku yang selama ini telah bersama-sama melewati suka dan duka : 

Toni, Erfan, Vindad, John, Aga, Dito, Tito, Imsar, Coky, Pam2, P’Atep, Tami, 

Onta, Bh, Bi, Jurig, Ana, Suny, Diana, Dian, Agunk dan teman-temanku yang 

gokil (maaf namamu tak kusebut soalnya lupa). 

11. Buat saudara-saudaraku yang memberikan dukungan moril. Thanks atas 

doanya!!. 

12. Buat teman- teman kos Toni dan Erfan terima kasih atas dukunganya. 

13. Buat Anak bengkel P2R dan Anak bengkel Cikawawo. 

14. Buat Crew M’Aep n Baim thanks atas utangnya. 

15. Buat Guru spiritualku. 

16. Buat Dokter gigiku dan sarafku. Terima Kasih atas obatnya dan waktu luang 

buatku. 

17. Buat teman-temanku angkatan 2003 kapan lulus coy….masa masuk bersama 

keluar sendiri-sendiri?. 

18. Dan buat teman-teman yang mendukungku, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. Namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan anugrahNya 

kepada semua pihak dan membalas segala amal baik saudara sekalian. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang 

memerlukan. 

 

           Bandung, November 2007 

 

 

               Bram Abraham Nurdin 
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