
KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah 

satu syarat untuk dapat menempuh ujian sidang sarjana pada jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung. 

 Penulis sadar sepenuhnya akan keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal 

pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan yang penulis miliki. Bahkan tidak 

jarang penulis menghadapi hambatan dan kesulitan. Namun, Alhamdulillah berkat 

petunjuk, bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis 

mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut, dan pada akhirnya hanya atas 

ridhoAllah S.W.T. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Untuk berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada: 

1. Papa, mama, dan adik ku tercinta yang telah memberikan do’a, kasih 

sayang, dan dukungan baik moral maupun materil yang tidak ternilai dan 

tidak pernah terbalaskan, yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

2. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen 

pembimbing,  yang telah memberikan banyak pelajaran melalui 

konsultasi yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

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

Widyatama. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah AK, M.S., Ak. selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung.  

5. Bapak Dr. Izzlahuzzaman, S.E, M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program 

studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



7. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen penguji sidang 

Sarjana Akuntansi, terimakasih atas masukan, doa dan pengujiannya. 

8. Ibu Veronica Christiani, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen penguji sidang 

Sarjana Akuntansi, terimakasih atas masukan, doa dan pengujiannya. 

9. Seluruh staf pengajar (dosen) Universitas Widyatama, yang telah 

membekali penulis selama mengikuti perkuliahan. 

10. Keluarga besar penulis (semua keluarga mamih,tante wiwi,om heru,) 

sdan untuk sepupuku jarwo,sari,fajar,rizal,ridwan,daffa,astrid,puput,adit, 

terima kasih untuk semua motivasi dan do’a yang diberikan kepada 

penulis. 

11. Milka Alimansyah yang telah memberikan waktu yang tak terbatas bagi 

penulis dalam penyusunan skripsi ini, juga atas segala kasih sayang yang 

telah diberikan untuk kemajuan penulis dalam mencapai harapannya. 

Makasih banyak Bubyquwh..  

12. Keluarga ayah Roni dan ibu Rita yang telah banyak membantu 

penulis dengan do’a dan dukungan moralnya. Terimakasih om,tante buat 

rumah kedua penulis. 

13. Thungsing Brothership : War, Aox, Jarwo, Skin, Yengkhi, Michi, Ora, 

Gemuk, Karung, Pito, Kencup, Bean, Baron, Bebek, Sinyo, Kobo, Butet, 

Kundil yang telah mengisi hidup ini dengan berbagai macam 

pengalaman. Let’s Rock n Roll dude. 

14. Akonk Crew : Abah, AB, DM, Conny, Kambing, Uting, Cupai, Keli, 

Mang Dede terima kasih dukungannya. 

15. Persib maung bandung, jayalah selalu persibku. Om abuy,Bo’ol dan 

semua Viking Frontliner terimakasih atas dukungannya. 

16. Guru-guruku, sejak penulis berada di bangku sekolah dasar hingga 

menengah umum, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bekal ilmu 

dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis, do’a dan 

bimbingannya, semoga allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya & 

menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik,amin.  



17. Sahabat-sahabatku : Clenk, Parto, Goned, Vindy thank’s atas do’a, 

dukungan, kritik, saran, dan curhat-curhatnya, semoga persahabatan ini 

menjadi jalan menuju Ridho-Nya Amin.  

18. Teman Basket : Goned, Reyke, Taw, Vicky poicenpi, Monster, Digung, 

Gepeng, Bima, Lucky, Acun, Thompson, Akbar, Krebby, Fahrul, Ojie, 

Bagja, Oris, Willy, dan semua senior-senior basket. Thank’s a a lot bro. 

dan terimakasih untuk pelatih basket kami Alm. Abang Sandi yang telah 

memberikan berbagai pengalaman dan dukungannya. God bless u 

Coach, rest in peace. 

19. Teman-teman di Widyatama : Argi, Monang, Black, Botak, Paus, 

Lendi, Heri, Aji, Angga, Tantra, Oki, Andre, Gran, Iput, Sherly, Borin, 

Echa, Amie, Ika, Vika, Ipit, Mamet, Abok, Obed, Gusur, Kamsuy, 

Cimot, Mbot, Ucok, Belly, Adam, Aswin, Genta, Gania, Sule, Nico, 

Bokir, Likeu, Ria, Gala, Bunga sang ketua, Nadia, Kurip dan teman-

teman pantai. Terima-kasih atas dukungannya. 

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima 

ksaih atas do’a dan dukungan kalian kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini.  

 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-

Nya untuk membalas semua kebaikan dari semua pihak yang telah 

membantu penulis selama ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat kepada semua pihak.. 

 

     Bandung, Oktober  2009 
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