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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala kemuliaan, pujian, hormat, serta syukur hanya bagi Allah SWT 

sumber segala kasih, kuasa, dan berkah karena anugerah dan karunia-Nya yang 

dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 “Tak ada gading yang tak retak”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap, semoga skripsi 

ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi yang sangat 

dicintai oleh penulis. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, 

petunjuk, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. 

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:   

(1) Bapak dan Ibu tercinta, tiada persembahan yang cukup baik untuk 

membalas seluruh cinta kasih dan doa yang menaungi kehidupan ananda 

sampai kapanpun. Semoga ananda bisa menjadi seperti yang Bapak dan 

Ibu harapkan.  

(2) Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya 

untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

(3) Adikku tercinta, Fitria Diantari. Rajin belajar karena kita berdua adalah 

tumpuan dan harapan keluarga. Semoga cita-citamu tercapai.  

(4) Saudaraku Ade Hidayat, yang senantiasa membantu penulis serta 

memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 
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(5) Seluruh keluarga besar, uyut, nenek, om dan tante yang tidak henti-

hentinya memberikan semangat, saran, dan doa untuk penulis. 

(6) Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

(7) Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

(8) Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widyatama. 

(9) Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

(10) Seluruh Dosen (Staf Pengajar) atas bimbingannya selama penulis 

menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

(11) Sahabatku Diana, Apep, Yan-Yan, Galih, dan Dendi yang senantiasa 

memberikan saran, bantuan, dan semangat kepada penulis. 

(12) Sahabatku angkatan 2003 yang selama ini telah bersama-sama melewati 

suka dan duka di kampus yang tercinta ini: Silva, Ciwul, Uci, Ulie, 

Lingga, Okti, Ratna, Vera, Yulin, Sandra, Acha, Wine, Iqbal, Henry, 

Rizky, Reza, Rocky, Vasya, Jhaja, Echa, Abo, Febiadi, Adi Otak, Adit, 

Bojack, Mamed, Ceplo, Babeh, Ikhsan, Citra, Neghow, Yoland, Hana, 

Dolaemon, Fitri, ZackBoom, Bram, Benteng Crew dan sahabat-sahabat 

yang tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan dorongan dan semangat. 

(13) Sahabat-sahabat Asisten Dosen dan mahasiswa yang telah memberikan 

semangat dan doa kepada penulis. 

(14) Bapak S. Diopsaputra, S.Sos., selaku PR Officer PT Djarum Bandung 

yang telah memberikan kesempatan di Djarum serta dukungan dan 

doanya kepada penulis. Sahabat-sahabat Beswan Djarum (Rian, Anggre, 

Icha, Danar, Jay, Reni, Nico, Guntur, Aswin, dll) yang selalu 

memberikan motivasi dan menjadi sahabat terbaik penulis. 
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(15) Senior-senior tercinta Ayu, Hema, Desi, Bintang, Pindi, dan Sandi yang 

telah memberikan masukan kepada penulis. 

(16) Sahabatku Cibeunying Independent Crew (Anton, Mickey, Hendra, dll.). 

(17) Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis. 

 

 Semoga Allah SWT memberikan berkah-Nya untuk membalas kebaikan 

hati yang penulis terima. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membacanya. 

Dan akhirnya kepada Allah SWT. jualah kita memohon rahmat dan ridha-

Nya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya. Amien.  

 

 

 

Bandung, Oktober 2006 

 

 

  Penulis 

 

 

 

 

  


