
  

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu, 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa shalawat serta salam 

semoga  dilimpahkan-Nya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., 

para keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai hari akhir. 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya terutama bagi penulis sendiri. 

 Selama penyusunan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan 

akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, penulis 

banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak 

berupa dukungan moril, semangat, pengorbanan berupa materil serta yang paling 

penting adalah doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, 

dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Papah (Alm) Afrizal Rachman yang merupakan orang yang paling 

berpengaruh dalam hidup penulis, dan juga sebagai orang yang telah 

mengajarkan bagaimana caranya menghadapi kehidupan ini. Serta orang 

yang telah membentuk karakter penulis seperti sekarang ini, “I hope you 

already found an immortal happiness beside our God dad…” 

2. Mamah Hj murniaty, dan kakak-kakakku Feni Zalmiaty, S.T., dan Mona 

dainty, S.E., yang senantiasa memberikan cinta dan kasih 

sayang,dukungan, do`a, pengorbanan, perhatian, dan segalanya yang telah 

diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis sampai penulis dapat 

 ii



  

menyelesaikan kuliah, jasa dan pengorbanan kalian tidak akan kusia-

siakan.  

3. Kakak sepupuku Erwin BM, serta paman Amrul Rachman yang telah 

banyak membantu keluarga kami, “ thank`s for all your spirit ” 

4. Asbar nangtjik rekap, S.E., yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. “ thank`s a lot amigo ”  

5. Yang terhormat Ibu Diana Sari, S.E., M.Si., Ak.  Selaku dosen 

pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk 

membimbing serta memberikan petunjuk dan nasihat yang sangat berarti 

dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah S.W.T membalas segala 

kebaikan ibu, Amien. 

6. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak. 

Selaku Ketua Yayasan Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir. D.E.A. Selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Yang terhormat Bapak Suprianto Illyas, S.E., M.S.I., Ak. Selaku Dekan 

Universitas Widyatama. 

9. Yang Terhormat Bapak Eriana Kartajumena, S.E., M.M., Ak. Selaku 

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

10. Bapak dan Ibu dosen (pengajar) di Universitas Widyatama yang “tidak 

menilai buku hanya dari sampulnya saja”  semoga dosen (pengajar) 

lainnya dapat berfikir seperti kalian. Terima kasih atas bimbingan dan 

bekal ilmu pengetahuan selama kuliah untuk menghadapi masa depan 

yang lebih baik. 

11. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan serta penggurus mesjid 

Universitas Widyatama yang telah memberikan bantuan secara langsung 

maupun tidak langsung kepada penulis selama perkuliahan dan 

penyusunan skripsi ini. 

12. Sahabat terdekat penulis: (alm) Taufan Sandi Putra terima kasih atas 

pengertian dan keceriaan yang telah kau berikan walaupun hanya sebentar, 
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karena penulis dapat merasakan apa arti dari sebuah persahabatan sejati. 

“rest in peace bro…” 

13. Teman-Teman dekat yang sudah penulis anggap sebagai saudara: Abay, 

Ade Bapuk, April, Angga putu, Andri tampil, Arip, Bagus, Bella, Darwin, 

Derry, Desman, Gagah, Gordon, Ithink, Jack, Jun, Monoz, Nicko, Nino, 

Nut`z, Odex, Seep, Uye, Uncu, Uron, Veri yang selalu setia menemani 

dalam susah maupun senang, sehimgga membuat pertemanan ini menjadi 

lebih berwarna.  

14. Teman-teman seperjuangan: Rio, Sigit, Om jin, Dik-dik, A-q, Boyank, 

Marga, Iyus, Coki, Sabar, Surya, Lasut, Apit, Awal, Barry, Hans, Duthenk, 

Erick, Aldi, Wira, Codeth, Nanank, Alex, Moel, Nana, Uco-x, Opay, 

Namrif, Bos 23, Den bagus, Dendi, Oi, Berang-berang, Udjie, Nunu. 

15. Keluarga besar Amih, serta teman-teman di amih: Abu, Ajay, Apink, 

Akbar, Albar, Adjie, Anton jawa, Ata, Alung, Anggi, Awang, Billy, Bolu, 

Bukti, Bondan, Bagonk, Babeh, Calo, Chimot, Deny, Diaz, Edu, Embep, 

Gentonk, Gery pektay, Ian kohler, Icus, Iwey, J-p, Marino, Ari otot, 

Radite, Romy reungit, Rio, Sofyan, Sosis, Adit 2-nge, (alm) Uwo, Vicky 

polos, Anti, Eet, Olex, Oppie, Eka, Wanty, Broke, Imel yang selalu 

menebar keceriaan sehingga membuat suasana di kampus menjadi lebih 

berwarna. 

16. Teman-teman War Heroes: Emon, Akew, Wahyu, Dik-dik, Opick kadal, 

War, A2ng, Sar`ang, Kinoy, Bean, Opan, Aboe, Onobz yang tak hentinya 

menggumbar kegembiraan.   

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

segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. 

Jazakumullahu khairan katsira. Amin. 

 

 

Bandung, November 2007 

 

                                                                                            Febriano Zalman 
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