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KATA PENGANTAR 

 

 
 Bismillahirrahmaanirrahim, 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah, kasih 

sayang dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maksud 

penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Widyatama. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangannya mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua 

pihak dalam penyempurnaan skripsi ini.  

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, 

bimbingan, petunjuk serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapa dan Mamah yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan 

moril dan materiil kepada penulis. 

2. Ibu Dini Arwaty, S.E.,M.Si.,Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal sampai dengan selesainya 

skripsi ini. 

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

Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr.H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.M., Ak. Selaku PJS Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M.,Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak R. Wedi Rusmawan. K.,S.E.,M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 
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8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung yang 

telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 

9. Segenap karyawan J&C Cookies yang telah memberikan  data yang 

dibutuhkan oleh penulis serta masukan-masukan yang sangat berguna bagi 

skripsi ini. 

10. Kakak-kakakku tercinta; T’Isye & A’allan, A’Ade & T’Icha, T’Lia & 

A’Agus, keponakan-keponakanku tersayang; Fachri, Radhit, Haika, Yasha 

yang telah memberikan do’a, semangat dan inspirasi kepada penulis.  

11. Boyke Benyamin, yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan dan 

selalu mengingatkan penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.  

12. Semua Om dan Tanteku, terima kasih doanya. Sepupu-sepupuku, 

13. Sahabat yang selalu memberikan dukungan moril bagi penulis: Chani, Irma, 

Fitri, Intan, ellis, Rima terima kasih atas doa dan dukungannya di saat “susah” 

dan “senang”.   

14. Teman-teman “seperjuangan” angkatan 2000 kelas ”E” Akuntansi. 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas 

bantuannya. 

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

bantuan, dorongan, seta doa yang telah diberikan dengan ikhlas untuk penulis,  

mendapat balasan dari Allah SWT. 

Amin…. 
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