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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

petunjuk dan berkat rahmat dan hidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, 

baik dalam pengolahan data maupun penyajiannya, yang disebabkan keterbatasan 

tingkat kemampuan dan tingkat pemahaman penulis.  

Untuk itu kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis untuk 

menyempurnakan hasil penulis ini. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak H. Supriyanto Ilyas S.E, M.si., AK, selaku Pjs Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama dan dosen pembimbing yang telah 

banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

serta senantiasa memberikan arahan yang sangat berharga bagi penulis. 

2. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah, S.E, AK, M.si, selaku ketua Yayasan 

Universitas Widyatama. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena S.E, M.M, AK, selaku ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

4. Bapak Usman Sastradipraja, S.E, M.M, A.K, selaku sekertaris jurusan 

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

5. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang 

sangat berguna bagi penulis. 

6. Bapak H. Husein Zakaria, Ir, M.M. yang telah banyak membantu penulis 

dalam kelancaran proses penyusunan skripsi 

7. Seluruh staf sekertariat, staf administrasi dan staf perpustakaan Widyatama 

yang telah banyak membantu. 
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8. Ibu & Bapak tersayang yang telah memberikan d’oa, bimbingan dan 

dorongan baik moril dan materil selama ini. 

9. Bapa dan Mamah, terima kasih atas dukungannya selama ini  

10. Istriku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan 

telah sabar dan setia mendampingiku sampai saat ini. 

11. Adik-adikku tersayang Dewi dan Yogi, Rio, Rina, Rani, yang telah 

memberikan semangat pada penulis. 

12. Bpk. H. Dedi Hidayat,Drs, Ibu Hj. Diah Susilawati, Jody dan Cindy, 

terima kasih banyak atas bantuannya. 

13. Bonlie Cookies & Crew, keep up d good work, guys!    

14. Teman-teman JNC Community dan teman-teman pariwisata yang setia 

menjadi temanku sampai saat ini. 

15. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama 

proses penyusunan skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah yang berlipat ganda 

untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 

 Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan 

semua pihak yang memerlukan. 
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