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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada juru selamat Tuhan Yesus 

Kristus, yang telah menjadi sahabat dan memberikan hikmat dalam setiap langkah 

hidup saya. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat 

bimbingan dan kasih-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul, 

“Analisis Dampak Penerapan Metode Akuntansi Reorganisasi Terhadap 

Usaha Penyelamatan Perusahaan yang Terbebani Defisit yang Material.”  

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata-1 (S1) pada Fakultas 

Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun penyusunannya. Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan 

penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dimana dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan 

kemampuan penulis di masa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan yang penulis 

peroleh selama penyusunan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis 
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menemani penyusunan skripsi, serta tidak bosan-bosannya mendorong 

penulis untuk menyelesaikan Studi.  

3. Bapak Rusmin, S.E., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan 

memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Staf Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga. 

9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. 

10. Seluruh Staf Pimpinan dan Karyawan PT. Taindo Citratama (Persero), yang 

telah membantu penyediaan data-data yang dibutuhkan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

11. Pemilik rental komputer Alif, yang telah bersedia meluangkan waktu dan 

pikiran untuk membantu memeriksa dan memberikan arahan yang cukup 

berarti dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Sahabat penulis: Erwin, William, Fitri, Veronika, Irene, Williyana, yang 

mengajarkan arti sebuah hubungan persahabatan yang lebih ditunjukkan dari 

rasa persaudaraan yang erat dan loyal.  

13. Teman-teman Unit Kemahasiswaan : Sisca N., Fajar, Sarmedi, Mirna, Lily, 
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Roida, Cucu, dan teman-teman KMK lainnya yang tidak penulis sebutkan. 

 
Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan 

doanya. 
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