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Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan atau ketidaksempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan 

dan kemampuan penulis. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang 

membangun akan penulis terima dengan hati terbuka demi perbaikan di masa 

yang akan datang. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa 

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa 

bimbingan, saran, semangat, serta dorongan dan doa yang sangat berarti 

kepada penulis baik selama kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi 

ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada : 

1. Alm.Mama dan Papa yang tercinta, yang telah merawat, membesarkan, 

memberikan semangat, doa,  perhatian, dorongan dan kasih sayang, baik 

secara moril maupun materiil yang begitu berharga kepada penulis selama 

ini. 

2. Bapak Eddy Winarso, S.E.,M.Si.,Ak. selaku Dosen Pembimbing yang 

selama ini telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

memberikan pengarahan, bimbingan dan saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA sebagai Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. sebagai Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.. 
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6. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak R.Wedi Rusmawan K.,S.E.,M.Si.,Ak. selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Mariana Rachmawati, S.E.,M.M., dan Bapak Usman Sastradipraja, 

S.E.,M.M.,Ak. yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam 

proses penyusunan proposal dan penulisan skripsi ini.  

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang 

sangat berharga selama penulis menempuh kuliah di Universitas 

Widyatama. 

10. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa kuliah. 

11. Staf tata usaha dan karyawan Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis selama masa kuliah. 

12. Pimpinan dan staf Pojok BEJ Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam penyediaan dan pengambilan data. 

13. Alm. Nenek di Jambi.  

14. Paman dan tante serta saudara-saudara dari pihak Alm.mama maupun 

papa yang telah banyak memberikan motivasi dan doa. 

15. Koko Acung, kakak sepupuku tersayang, yang telah banyak memberikan 

motivasi, dan nasehat dalam kuliah dan penyusunan skripsi ini.  

16. Kakak–kakak sepupuku: Mona, Monic, Koko Abun dan sepupuku lainnya 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

17. Sahabatku sejak SD dan SMP: Anita.  

18. Sahabat-sahabatku di SMU: Meilina, Dewi, Ria, dan Iped. Sahabat 

dikampus: Indah, Yuli, Day, Icha, Rike, khususnya anak-anak kelas B 

angkatan’03 yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan seluruh 

angkatan ’03 Akuntansi S1. 

19. Teman seperjuangan selama kuliah dan skripsi; Mariana (Manajemen’03), 

Efi, Nurma, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan, 
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semangat,  dan saran-saran selama penyusunan skripsi ini. Anak-anak alih 

program ’05: Meri, Icha, Tri, dan Susan. 

 

Semoga Tuhan memberkati semua pihak yang telah begitu banyak 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapa memenuhi maksud 

dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

memerlukan. 

Bandung, Maret 2007 
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