
KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT sebagai 

Tuhan yang Maha Pengasih atas segala rahmat, penyertaan, bimbingan yang dilimpahkan-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai pemenuhan 

salah satu syarat mengikuti Ujian Sidang Sarjana Lengkap untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar 

skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Tetapi penulis menyadari setiap manusia mempunyai 

keterbatasan yang berbeda-beda, antara lain kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan 

sebagainya. Oleh karenanya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran 

yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan 

baik berupa moril maupun spiritual dari berbagai pihak dalam proses penyusunannya. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada: 

1. “My lovely Family” : Bapak dan Ibuku tersayang, H. Yangtjik Herman dan Hj. 

Rusmini, yang telah dengan setia memberikan perhatian, dukungan, doa, kasih 

sayang dan bantuan yang begitu berharga baik materiil maupun moril selama saya 

kuliah hingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Widyatama. Juga kepada 

Adik-adikku Dicky, Dayat, Via yang telah ikut mendukung serta mendoakan saya. 

Karena kalianlah apa yang saya tekadkan dapat saya selesaikan. 

2. Kepada Bapak dan Ibu mertuaku tercinta, H. Sudjarwo dan Hj. Sudarti. S.E. yang 

selama ini mendukung, mendoakan dan percaya agar saya dapat menyelesaikan 



skripsiku. Serta perhatian dan saran yang selama ini saya terima sehingga dapat 

memberikan semangat baru untuk mendapatkan ide dalam menyelesaikan skripsi. 

3. Untuk istriku tercinta Nurmi Hanifah,  drg. Dan anak-anakku tercinta Fadhil Hanif 

Ramadhan dan Aldian Hanif Hajj. Alm, yang selama ini menjadi semangat dan 

inspirasi bukan hanya untuk skripsi tetapi inspirasi untuk hidupku yang selama ini 

sempat goyah tanpa doa dan kehadiran kalian tidak akan pernah tercapai tujuan dan 

harapanku. Tetaplah bersamaku dan dampingilah hidupku sampai akhir hayat 

nanti……. 

4. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, S.E., Ak., QIA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. atas bimbingan bapak, saya ilmu dan pengalaman 

yang baru. Terimakasih pak. 

5. Teruntuk adik-adik iparku Muas dan Dinur cepat dan semangat untuk menyelesaikan 

pendidikan kalian karena itu adalah bekal untuk kalian agar dapat meraih yang lebih 

baik. 

6. Kepada partner bisnisku sekaligus sahabatku pak Iwan Ridwansyah. S.E., M.M., pak 

Meriza Hendri. S.E., M.M., pak Benny. S.E., M.M. yang selama ini memberikan 

semangat, masukan serta bantuan yang tidak akan terbalaskan. Terutama untuk pak 

Iwan Ridwansyah. S.E.,M.M, semoga gw bisa ngebales kebaikan ente selama ini…n 

once more, happy married my best friend. 

7. Untuk mahluk penghuni kosan cikutra 227A. fian, sigit, onay, gugum, didin coro, 

heri, riyan, shandy, ika, cory, ranny, vika, ira, bule, ilham, morgan. Thanx sudah 

ngisi kekosongan waktuku. U are the best ! 



8. Anak-anak BLACK HOUSE kosan. Thanx 

9. Untuk arsitek team UNPAR, i2d, romi, ali…sdh menyediakan tempat untuk saling 

berbagi. 

10. My best friend Morgan, thanx sudah memberikan waktu, tempat n fasilitas untuk 

merakit skripsi saya dan yang paling setia pada saat saya menyelesaikan skripsi serta 

memberikan motifasi untuk saya menyelesaikan skripsi yang belum tentu saya 

dapatkan dari teman-teman yang lainnya. Thanx Sob 

11. Ipul dan Chandra, sohib yang selalu memberikan ide dan bantuannya…sekali lagi 

terimakasih. 

12. Temen-temen dari Singapore, Freedy wee, aeri, faisal, farhan, sufiyan ( abu ) n 

Kevin..terimakasih telah berbagi pengalamannya. 

13. Teruntuk sahabatku dan telah saya anggap sebagai saudaraku 3 kembar, kurnia, 

KIFLI, kautsar tetap bantu dan doakan saya. Dari kalianlah saya mengerti apa arti 

dari persahabatan menjadi persaudaraan. 

14. Teman seperjuangan 2002 utama berton, zega, tomex, virgo, irfan pampam, bene ( 

keyla band )…dan yg lainnya. Sukses broo….! 

15. Untuk anak2 keyla band, huh kurang promosinya sob..tp yakin n semangat trus ya 

sob. 

16. Rhena, indri ( afi ), a’ egy smoga kita bias ngetrack bareng lg ya..? u are the best n 

sukses. 

17. Untuk anggota POLRI JABAR, jaya terus pantang mundur. Untuk bg.johan n yudi 

jangan ngebangreng terus, takut pamali euy…sien urang mah. Provost bandung 

tengah, kangen euy. 



18. RUMPI café teh emmy, aang, ndin, fitri, ai, tita, dadang, ryan, eka. Maaf saya 

kurang berusaha n saya mohon tetap doakan saya. 

19. Anak-anak Joe sheesa, mudah-mudahan kita bisa jalin kerjasama yang lebih baik 

lagi. Sukses ! 

20. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Addoel Kadir, S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

21. Dr. H. Mame S. Sutopo, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

22. H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak, selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

23. Eriana Kertadjumena, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

24. Usman Sastradipraja, S.E., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama.  

25. Segenap dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, seluruh staf, 

karyawan, administrasi, dan perpustakaan yang telah membimbing dan memberikan 

bantuan kepada penulis selama kuliah. 

26. Seluruh staf dan karyawan PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company yang 

telah membantu dan mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini. 

27. Terimakasih atas saran-saran yang diberikan para penguji. 

 



28. Akhir kata, penulis mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang sempurna. 

Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan 

pembaca serta pihak-pihak yang memerlukannya. 

 

           Bandung, 11 Mei 2009  

           Penulis 

 

                                      Tito Apriyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


