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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus  juruselamatku yang telah melimpahkan 

anugerah, kasih, berkat, hikmat dan pertolongannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian dan menyelesaikan pendidikan pada tingkat 

Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 

kekurang sempurnaan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, 

kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, inilah yang terbaik yang dapat penulis 

lakukan dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. Kritik dan saran yang membangun diharapkan bagi penyempurnaan skripsi 

ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, 

semangat, bimbingan dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak H. Achmad Dimyati , S.E., Ak , selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan 

pengarahan dan masukan kepada penulis. 

2. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak, selaku Dosen Pembimbing II dan selaku 

Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang juga telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing  dan 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, S.E., M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 
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5. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., selaku  Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

7. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan 

skripsi ini. 

8. Bapak Aria Ardania, selaku supervisor PT. DNP INDONESIA, yang telah 

membantu penulis dalam melakukan survei pada perusahaan tersebut. 

9. Papah dan Mamah tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih 

sayang dan doa yang tak henti-hentinya bagi penulis. 

10. Untuk ko Yosep dan adik kecilku Fani yang selalu memberikan semangat, 

dorongan dan doa bagi penulis. 

11. Untuk licca yang selalu memberikan dorongan, semangat, doa dan kasih sayang 

dari awal penyusunan skripsi sampai selesainya skripsi ini. 

12. Anak-anak disekolah musik Psallo ( Abun,Diw,Okuy,Neng Epan my sohib,Der-

nico) yang selalu kasih semangat untuk selesaikan  skripsi ini. 

13. Temen-temen nongkrong di Tampomas: Acum”sensi”, Indra”kuntaouwzz”, 

Gusta, Bebeyto, Adi”moy”, Hendi”babun”, N’cis”carbin”, Cece”tiger”, Keto. 

14. Temen-temen di Band Manna ( Jemih, Ius”bohel”, runnier”sengchogz”) yang jadi 

pemacu untuk selesaikan skripsi biar cepet jadi artis. 

15. Anak-anak Kost cikutra 222 yang sudah lulus terlebih dahulu: Ami,Tomi, Riki, 

Ichi, Asep, Ica, Ima, Ibu dan Bapak Agus, Doni, Uge, Aa Irman, Achonk. 

16. Rekan-rekan mahasiswa, dan kerabat serta pihak lain yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu 

Dengan hati yang tulus serta kerendahan hati, penulis memanjatkan doa agar 

semuanya diberkati oleh Tuhan yang maha Baik dan Pemurah. 
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Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

rekan pembaca 

Akhir kata , penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 

memerlukannya. 
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