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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntasi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih 

terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu, pengetahuan, 

kemampuan, maupun pengalaman. Oleh karena itu, penulis mohon saran-saran 

agar dapat lebih sempurna di masa yang akan dating. Dan penulis barharap skripsi 

ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Papa dan Ibu yang telah membesarkan dan   mendidik penulis serta 

memberikan doa, dorongan baik moral maupun material dan nasehat 

dengan segala keikhlasannya; 

2. Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing 1, yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan 

serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini; 

3. Ibu Veronica Christina, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing 2, yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan 

bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini; 

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., selaku ketua program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama; 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., M.S., Ak., selaku Ketua Pembina 

Yayasan Widyatama Bandung; 

6. Bapak Dr. Hiro Tugiman, S.E., AK., selaku Dekan Fakultas Ekonomi; 

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Universitas Widyatama, yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan; 
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8. Para staf seretariat dan perpustakaan, yang telah mendukung penulis 

selama mengikuti pendidikan di Universitas Widyatama; 

9. Bapak Henry Purnomo selaku Pimpinan dan segenap staf PT Vegindo 

Tunggal Perkasa bandung; 

10. Abang Rijal, Kak Heni, Kak Titik, Kak Mul, Kak Artik, Dian dan Sri, 

serta kak Avsyar, Bang Kahfi, dan kak Nani, Terimakasih atas semua 

cinta, dukungan, doa, kebersamaan, dan persaudaraan yang telah dan akan 

selalu kita bina; 

11. Keponakanku Surya, Anisa,dan Syarif; 

12. Shanty, Hany, Ela, Silvi, Linda, Ari, Martin, Kusnadi dan semua teman-

teman angkatan “99” yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu; 

13. Echi, Rinie, Rika, anak kost sabilulungan 2, terimakasih atas dukungan 

dan bantuannya. 

 

Kiranya Allah yang dapat membalas semua ketulusann dan 

keikhlasann yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Dan akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak 

yang membutuhkannya. 

Wassalamuu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

 


