KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas
segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang serta anugerah yang tak terhingga
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta salawat dan salam
kepada Nabi besar Muhamad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul
karimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
banyak kekurangannya mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan
penulis. Oleh karena itu penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua
pihak dalam penyempurnaan skripsi ini.
Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik
maupun non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali
pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh
karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Papah dan mamahku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, do’a
serta dukungan moril dan materiil. Terima kasih atas kepercayaan dan
pengorbanannya
2. Bapak H.Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta
memberikan petunjuk dan nasihat yang sangat berarti dalam menyusun skripsi
ini
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan
Widyatama Bandung
4. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA, Selaku Rektor Universitas Widyatama
5. Bapak H.Supriyanto Ilyas, S.E, M.SI., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Widyatama Bandung.
6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E, M.M, Ak selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Universitas Widyatama Bandung

7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak selaku Sekretaris Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung
yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga
9. Bapak Sutiyo selaku Manajer Keuangan PT.PINDAD (Persero)
10. Pak Ridwan, Pak Engkos dan Pak Iwan selaku pegawai PT.PINDAD (Persero)
11. Adik-adikku yang tercinta Wulan dan Pia, terimakasih telah membuat harihari di rumah lebih berwarna, jangan lupa rajin belajar bikin mamah sama
papah bangga
12. Nenekku yang tercinta terima kasih atas do’a nya dan perhatiannya selama ini,
cepet sembuh nek
13. Alm.Mama yang telah memberikanku pelajaran tentang arti kesabaran
14. Keluargaku yang sangat aku hormati dan aku sayangi, Wa eteh, Wa ii, Wa
Rahman, Wa Ida, Wa Tutih, Bi Neneng dan seluruh keluarga besar Alm Akeh
H. Hasandan Nin Nurjanah terima kasih atas do’a nya
15. Sudara-saudaraku sekalian, T.Ina, A.gugum, T.Wangi, T.Lina, A.Erin T.Ita,
Indri, De.Pir dan Abang Adit terima kasih atas traktiran-traktirannya dan
supportnya tentunya
16. Keponakanku yang lucu-lucu Kheva dan Leri makasih ya buat hiburanhiburannya
17. Teman-teman sepermainanku Nina, Lusi dan Fitri yang menjadi teman masa
kecilku mudah-mudahan sampe tua ya
18. Sahabatku yang tercinta, terkasih, tersayang, Anggi dan Yurinda, Terima
kasih atas dukungannya, nasihatnya, kalian selalu ngasih aku semangat, selalu
ngingetin aku kalo aku lagi males ngerjain skripsi, ngasih masukan, dan selalu
ada saat dibutuhkan semoga persahabatan kita terus berlanjut ya
19. Sahabatku yang terbaik, Uly, Tuska, Naomi, akhirnya perjuangan kita selesai
juga ya, terima kasih buat support dan masukannya
20. Teman-teman seperjuanganku Anggi, Tiwi dan Ipit, yang tiap hari selalu
ngarep kata-kata Overall

21. Anak biru-biru yang aku banggakan, hehe..Richeu, Cici (Astrie), Amel
(Mami), Ichan (Michun), Cia, Eci, Aty, Lenna, Mayang, Manikam, Anto,
Nugi, Bambeng, Wegomz (Rambo), Aci, Nessa, Ina, Tika, Aneu, Citra, Gege,
Arin, Cha-cha, Nanay, dan masih banyak lagi terima kasih atas do’a dan
dukungannya
22. Anak-anak kelas B 2005, Irvi, Ali, Embe, Livia, Gwantina, Ira, Anceu, Rama,
Nugi, Adi Guna, dan yang ga bisa aku sebutin satu per satu terimakasih atas
supportnya kapan kita kumpul lagi
23. Untuk semua anak akuntansi angkatan 2005 tetep kompak y dan keep contact
24. Semua pihak yang telah membantu sehinnga skripsi ini dapat terselsaikan

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada
semua pihak yang telah membantu dalm menyelesaikan skripsi ini. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
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