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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim,

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala pertolongan dan kekuatan-Nya 
telah memberikan anugerah kepada penulis dalam menghadapi hambatan untuk 
menyelesaikan penulisan skripsi kecil ini guna memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama 
Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini belum dapat dikatakan 
sempurna. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 
penulis, serta terbatas data yang penulis peroleh. Hanya berkat dorongan dan bantuan 
berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teramat khusus penulis tunjukan kepada ibu, bapak, 
kakak, keponakan tersayang, serta sanak saudara yang telah memberikan bantuan 
doa, moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing 
yang telah banyak membantu dan mendorong serta memberikan petunjuk-petunjuk 
yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini dengan penuh 
kesabaran.

Dan tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

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

Pembina Yayasan Widyatama Bandung.

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

Widyatama.

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.

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

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung
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5. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak. selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan yang berharga selama kuliah.

7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama Bandung.

8. Ibu Dra. Hj. Nurmala, MM. selaku Kepala Biro SDM PJT II yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.

9. Bapak Wawan Gusirwana, SE., MM. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan

Divisi PLTA yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membantu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.   

10. Bapak Herrison Togatorop, SE., Ak. selaku Kepala Sub Bagian Akuntansi

PJT II yang telah memberikan keleluasaan waktu bagi penulis untuk 

menyusun skripsi ini.

11. Untuk teman-temanku dan sahabat-sahabatku, Luqman, Taufik, Hendro, 

Ricky, Dani, yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan 

masukan selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki 

untuk menjadikan skripsi ini sempurna. Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya para mahasiswa.
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