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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur yang sebesar-

besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya dalam setiap langkah 

yang dihadapi penulis dalam mengerjakan skripsi, sehingga menjadikan 

kemudahan yang harus disyukuri dalam setiap langkah penulis. Shalawat serta 

salam untuk Rosul kita Nabi Muhammad SAW dimana akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi berjudul: “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Mahasiswa Akuntansi.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun penyusunannya. 

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dan dapat memberikan manfaat serta dorongan bagi peningkatan 

mutu serta dorongan bagi kemampuan penulis dimasa yang akan datang. 

 Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh 

bimbingan, dukungan, dan doa yang sangat berarti dari semua pihak. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih yang 

sebesar-besarnya atas semua hal yang telah diberikan pada penulis baik itu batuan 

moril maupun bantuan yang bersifat materil sampai terselesaikannya skripsi ini. 

Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada yang terhormat: 

1. Papa dan Mama tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan 

moril serta materil dan tidak lelahnya berdoa dan memberikan semangat dan 

restunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Bapak Dr. H. Islahhuzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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4. Bapak H. Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

7. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal 

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama 

penulis mengikuti perkuliahan. 

9. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas Widyatama. 

10. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., yang telah banyak memberikan bantuan dan 

kesempatan kepada penulis dalam memberikan data dan informasi yang 

diperlukan penulis. 

11. Buat Adik-adikku tercinta, Devi dan Firdaus terima kasih atas semangat dan 

do’a yang diberikan kepada penulis. 

12. Kakek dan nenek di Lubuk Linggau dan di Pagar Alam yang telah 

memberikan dukungan, nasehat serta do’a sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

13. Buat saudara-saudaraku: Yetti, Desi, Erika, I”am, dan si kecil Keysa, Thanks a 

lot. 

14. Buat Mang Naen, Bik Ris, Cik Edi, Cik Lis, Mang Kindi dan Bik Yasma 

terima kasih atas doa dan dukungannya. 

15. Buat Kak Wawan, Puspa, dan Herlan yang telah memberikan bantuan dan 

do’a kepada penulis. 

16. Buat Anak-anak Kost 208, Ulfi, Desi, Anne, Tami, Ira, Riche, Wie, terima 

kasih atas dukungan dan doanya selama ini.  
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17. Sahabat-sahabatku Bastari, Nita, Nani, kalian adalah juara-juara yang telah 

memberikan keceriaan, kesenangan, kebahagian, dan kenangan indah kepada 

penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Widyatama. 

18.  Teman-teman seperjuangan Yetti, Dwi, Wina, Nova, Frey, yang telah 

memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini dan terima kasih atas 

kebersamaan selama ini. 

19. Buat Gita, A’aa, Fitri, Fenny, Haryanti, Astrid, Eka, terima kasih atas 

bantuannya selama ini. 

20. Buat “Alif Computer” terima kasih banyak sudah membantu penulis. 

21. Buat anak-anak kelas A Angkatan 2003, terima kasih buat dukungan dan 

semangatnya. 

22. Dan buat teman-teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu terima kasih atas doa dan dukungannya. 

 
Akhir kata, semoga ALLAH SWT berkenan melimpahkan rahmat dan 

anugerah Nya kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang membutuhkan. 

 

 

Bandung,    Agustus 2007 

Penulis, 

 

 

Citra Yuliastuti 

 

 

 

 


