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Segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT karena dengan rahmat dan 

hidayah-Nya yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mendorong Pemilihan Karier Bagi Mahasiswa Akuntansi”.         

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna dan 

masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 
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2. Mama Nining (alm) semoga mama berada di dalam orang-orang yang berbahagia bersama 

Allah SWT & Mama Ati, yang selalu memberikan doa,  semangat, dan bimbingan kepada 

penulis. 
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memberikan kasih sayang dan pengarahan kepada penulis 

4. Bapak Rusmin, SE, Ak., Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, 

dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar 

dan tanpa lelah memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak, Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyaatama Bandung. 
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Widyatama Bandung. 
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8. Bapak Eriana Kartadjumena, SE, MM., Ak,. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama Bandung yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna dan berharga untuk masa depan. 

10.  Seluruh Staf  Sekretariat, LDE, dan PUPd Universitas Widyatama Bandung yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis  selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh Staf  Perpustakaan Universitas Widyatama Bandung yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

12. Mamade Ida, yang selalu memberikan wejangan, semangat dan dorongan kepada penulis 

untuk menyelesaikan studi ini. 

13. Aki Odik (Alm) & Nini Eutik (Alm), Eyang Achmad (Alm) &Eyang Darliah (Alm), Semoga 

berada didalam orang-orang yang berbahagia dengan Allah SWT.    

14. Keluarga dari papa: Om Enday & Bi Lucky, Om Yayat  & Tante Ida, Bi Noneng & Mang 

Tato, Om Nandang, Bi Cucu, Bi Elly, Bi Tetty yang telah memberikan kasih sayang dan 

perhatian kepada penulis. 

15.  Keluarga dari mama: Papade Eddy (Alm) & Mamade Endang, Mamade Tika & Om Ade, 

Papade Yanto, Om Igit & Tante Nita, Tante Dian, Om Alex, yang telah memberikan kasih 

sayang dan perhatian kepada penulis.  

16.  Sepupu-sepupuku dari papa: De Nining, De Yanti & De Ogy, De Iis & ‘A Eka, ‘A John,  De 

Leni & Kang Wawan, De Uci, De Yanyan , De Yeni & ‘A Didin, ‘A Dedi, De Ina, De Irwan,  

De Andi & De Dini, De Yuan, dan De Dinda, yang telah membuat keluraga kita menjadi 

lebih hidup, lebh bermakna dan lebih berwarna  disaat berkumpul acara keluarga, hari-hari 

biasa, dan lebaran. 

17. Sepupu-sepupuku dari mama: Mas Angga, Mas Dwi, Mbak Anna & Mas Ikhsan, Mbak Iin, 

Dik Aris (Alm), Dik Andri, dan Dik Sendy, yang telah membuat keluarga kita menjadi lebih 

hidup, lebih bermakna, dan lebih berwarna disaat berkumpul acara keluarga, hari-hari biasa, 

dan lebaran.       

18. Keponakan-keponakanku tersayang: Eneng, Ari, Ade, Nissa, Naufal, Daffa, Rafsya, Tiarnifa, 

Hanif yang membuat penulis selalu tertawa jika bersama mereka. 
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19.  Aa Herry, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan kebersamaanya yang membuat 

hidup penulis jadi berarti dan berwarna, serta telah menjadi bagian dalam hidup penulis yang 

tak pernah terlupakan. 

20. Sahabatku: Diah, teman seperjuangan yang selalu tanpa pamrih membantu dan mendorong 

penulis untuk terus berusaha dan berusaha, mudah-mudah persahabatan kita tidak samapai 

kita lulus saja, jadikan kita sebagai saudara karena banayak kenangan pahit dan manis yang 

tak mungkin terlupakan  saat awal kita bersama kuliah sampai sekarang, Dan Mas Ari, yang 

penulis anggap sebagai kakak. 

21. Temanku-temanku: Wita, Putri, Ningsih, Retno, Diah, yang selalu membuat camp  kita selalu 

rame.   

22.  Anak-anak kelas E angkatan 2000, penulis berdoa agar semua sukses selalu. 

23. Anak-anak kosan Pelita :Iin, Velda, Dewi, Linda. 
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Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu  dengan tulus 

ikhlas, dan penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan 

mendapat pahala dari Allah SWT Amiin 
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