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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum.Wr.Wb 

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah 

S.W.T., hanya karena kehendak dan curahan rahmat, hidayah, karunia-nya serta 

doa restu dan dorongan orang tua, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Akhirnya 

tercapailah suatu kewajiban setelah melalui berbagai proses panjang yang 

memerlukan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga yang tidak sedikit untuk 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Dalam 

Pemilihan Karier Bagi Mahasiswa Akuntansi”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih 

terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis 

terbuka untuk menerima saran serta kritik membangun dari pihak-pihak yang 

memperhatikan penulisan skripsi ini. 

Penulisan serta penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan 

berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan serta bantuan 

kepada penulis selama ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yang tercinta mami dan papaku (alm) yang telah membimbing, 

mendoakan dan memberikan kasih saying tak terhingga, serta perhatian 

dan kesabaran yang sangat besar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

2. Yang terhormat Bapak Kamaludin Subha, S.E.,M.M., selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta 

memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan, dan masukan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., Ms., Ak., selaku 

ketua Yayasan Widyatama. 
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4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

5. Yang terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku PJS 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua 

Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat segenap dosen dan asisten dosen yang telah mendidik, 

membimbing, dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat berharga selama penulis mengikuti kuliah. 

8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi. 

9. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi. 

10. Seluruh mahasiswa Universitas Widyatama yang telah membantu penulis 

dalam meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner sehubungan dengan 

penyusunan skripsi ini. 

11. Buat kedua kakakku yang tercinta Gani & Ika, atas doa, dukungan, 

bantuan, dan motivasinya kepada penulis. 

12. Buat karyawan penjaga kampus Universitas Widyatama pak ‘Kumis’ dan 

kawan-kawan, atas doa, dukungan, dorongan, bantuan dan motivasinya 

kepada penulis.  

13. Buat teman-teman terbaik dan cakep-cakep : Ugi’Bugi’, Tedy’Kinoy’, 

Dani’Kiwil’, Roni’Vampir’, Ramdana’Bule’, Nonon yang selalu bahagia 

dalam canda dan gelak tawa. 

14.  Buat Barudak Stanplat yang heboh : Dermawan, Sopyan, Dora, Komar, 

Andi, Andri, Ketut, Omi, Denis, Agung, Dadan, Eki, Adit, Hengki, 

Bondan, Meireno, Bambang, Yustian, Bram, Elfa, Hana, Wika, Gita, Desi, 

Boy. 

15. Buat Barudak Basket SMU YWKA : Away, Anita, Conan, Sony, Aldo, 

Andri, Wawan, Said, Ahong, Ganjar, Angga, Dendy, Supri, Mugi, Dani, 

Coki, Patrik, Ijul, Deni, Bram, Kipli, Alvis dan Fredi. 
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16. Buat temanku Grace, Retno, Melani, Intan, Chani, Eliz, Fitri, Nur, Wita, 

Me, Ardi, Awan, Angga, Dimas, Hari, Handy, Dedi, Ucok dan Hariman. 

17. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik 

dalam penyusunan skripsi ataupun selama kuliah. 

18. And last but not least, Anisa yang selama ini telah memberikan perhatian, 

dukungan, doa dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

Akhir kata semoga Allah S.W.T., berkenan melimpahkan rahmat-Nya 

untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca. 

 

 

 

Bandung desember 2006 

Penulis 

 

   (Arie Sanpanji Fahri)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


