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KATA PENGANTAR 
 
 

 Alhamdulillah, sembah, sujud, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah 

SWT atas segala rahmat dan  karunia-Nya sehingga Penulis dapat merampungkan skripsi 

beserta segala permasalahan yang ada dengan baik. 

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan 

serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada : 

1. Orangtua tercinta, Papa dan Mama yang tak pernah bosan mendoakan, membesarkan, 

menyayangi, mendidik dan memberikan semangat tanpa mengenal lelah. Terimakasih 

telah mengantarkan Penulis menuju masa depan lebih baik, dan atas segala dukungan 

yang telah diberikan baik moril maupun materil.  

2. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak. selaku Ketua Badan 

Pengurus yayasan Widyatama. 

4. Bapak Mame S.Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama. 

5. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M, Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Staff Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal 

pengetahuan yang sangat berharga bagi Penulis. 

9. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu Penulis 

selama ini. 

10. Seluruh Pimpinan dan Staff Puskom Universitas Widyatama yang telah membantu 

Penulis selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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11. Seluruh Pimpinan dan Staff PT. Kartika Prasarana Telekomunikasi Bandung. Terima 

kasih untuk bimbingan, waktu, dan informasi yang telah diberikan dan atas segala 

bimbingannya. 

12. Terimakasih atas doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada Keluarga 

besar Mama dan Papa, serta untuk semua sepupu dan keponakanku. Perjalanan masih 

panjang dalam mengarungi hidup.  

13. Terima kasih “My True Love”, Yusuf Ibrahim yang selalu menemani dengan penuh 

pengertian serta kesabaran, Terimakasih atas segala doa, cinta suci, kasih sayang, 

perhatian, serta  dukungannya untuk membuatku lebih tegar, bersama menuju masa 

depan. Kepada Teh Eka Wildiani dan keluarga di Purwakarta yang sudah kuanggap 

keluarga sendiri, Semoga kebaikan dan kasih sayang yang selama ini diberikan 

mendapatkan balasan yang lebih sebagai bekal di masa depan. 

14. Keluarga di kosan (Mami Lina, Dede Dian, Dede Maria, Cie Hildah) dan sahabat-

sahabatku (Iwa, Kei, Pipit, Ella, Citra, Uyuy, Icha, Maya, Loren, Bulan, Farona, 

Ajeng, Mas’Na-Uni, Imoet, Ogi, Ka’Defry, Wewe, Andi, Firman, Yopie, dan 

semuanya). Terima kasih atas segala keceriaan, dukungan dan semangat yang 

diberikan. 

15. Semua rekan-rekan mahasiswa angkatan 2002 serta semua pihak yang tidak dapat 

Penulis sebutkan satu per satu, Terimaksih atas bantuan dan dukungannya baik 

langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan sampai selesainya 

skripsi ini. 

Dengan segala kerendahan hati serta kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan 

ilmu dan pengetahuan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, serta dapat memberikan kontribusi yang 

baik untuk pembelajaran selanjutnya. 
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