
 
   
   

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Yang Maha Kuasa atas 

segalanya, yang selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga atas 

kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis 

haturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, Nabi pilihan-Nya, pembawa risalah 

kebenaran, begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan para pelanjut 

risalahnya sampai akhir zaman. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat 

banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan dan penyusunannya. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan 

bermanfaat bagi peningkatan kemampuan penulis di waktu yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, motivasi, maupun hikmah yang penulis 

peroleh selama penyusunan skripsi ini, dalam kesempatan ini dengan segala 

kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Yang Maha Sempurna, Maha Pemurah 

Pemberi Rahmat dengan segala kelembutan-Nya, yang selalu memberikan 

pembinaan dan kekuatan dalam menghadapi ujian-Nya, yang selalu 

mencurahkan cinta dan kasih sayang-Nya yang tidak terbatas, tiada kata 

yang lebih indah selain Laailahailallah, Alhamdulillahi Rabbil’alamin, 

Subhanallah, Allahu Akbar, 

2. Rasullulah Muhammad shalallahu alaihi wa salam, sang Uswatun 

Hasanah, Nabi pilihan-Nya pembawa risalah, idola di setiap zaman yang 

selalu menjadi inspirasi, salawat bagimu beserta keluarga, sahabat, dan 

umatmu, atas seluruh pengorbanan memperjuangkan Islam rahmatan lil 

alamin. 

3. Kedua orangtua,  atas do’a, kasih sayang, atas pengorbanan waktu, tenaga, 

materi selama mendidik penulis, dan segalanya yang menjadikan penulis 



berusaha untuk sesuai dengan harapan-Nya jazakumullahu khairan 

katsiron (semoga Allah memberi balasan yang lebih baik). 

4. Kelima kakakku dan semua kakak iparku, atas nasehat motivasi dan 

sarannya, semoga selalu terjaga ikatan persaudaraan kita sampai di 

kehidupan setelah kematian. 

5. Keponakan-keponakanku, Mas Adam, Mas Rangga Alm., Dede Dhika 

Alm., Kaka Biya dan DikLa, yang selalu menghibur ketika penulis sedang 

jenuh mengerjakan skripsi. 

6. Keluargaku, Ema, bi Adah, Opoy, Mang Endang, Teh Anay, Aji, Akang, 

Mang Apet, Neng Dea, Babay, Rio dan semuanya yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu. Terima kasih atas motivasi dan do’anya.   

7. Andri Ahmad Tahir, mYonku yang baik pengertian dan setia yang selalu 

menemani mendoakan dan memotivasi dalam segala hal, terima kasih 

untuk semuanya. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si.,Ak,. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Eriana Kartadjumena S.E., M.M., Ak., selalu Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak Usman Sastradipraja S.E., M.M., Ak., selaku sekretaris Program 

Studi Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

13. Bapak Supriyanto Ilyas S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

14. Seluruh staf dosen Universitas Widyatama jurusan akuntansi yang telah 

membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga 

bagi penulis. 

15. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan Universitas Widyatama. 



 
   
   

16. Sahabat-sahabatku di kosan, Teh Nad, Cuci, Vitong, Don-don, Omah, 

Malekme,  Malakwaw, Malipit, LNdot, Ayu, Yumi, Ia dan Ina, yang selalu 

bawel mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi, senang bisa hidup 

bersama kalian. 

17. Sahabat-sahabatku di kampus, Anu, Ririe, Meme, Ello, LyaLyu, Nono, 

Jojoz, Rafa, Gigie, Maspir, Ossa, Gama, Ayah, Fuji, Inong, Gkong, Ule, 

yang selalu memberikan motivasi dan do’a. Semoga kita tetap menjadi 

sahabat baik selamanya. 

18. Semua teman-teman walaupun tidak disebutkan satu per satu, yang 

membuat masa-masa kuliah menjadi lebih berwarna, terima kasih. 

19. Semua sahabatku di luar kampus, Wafa, Memey, Astri, Fenny, Nana, 

Rifie, Thuse, Oky, Edwin, Intan, Dwi, Ninna, Ndy, Selvy, Ariz dan Adya, 

terima kasih atas do’a dan dukungannya. “Sahabat seperti bintang tidak 

selalu terlihat tetapi akan selalu ada di hati”. 

20. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kewajiban 

sebagai mahasiswa, terima kasih atas do’a, motivasi, dan segala sesuatu 

yang telah di berikan kepada penulis. 

 

Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiro (semoga Allah memberi balasan 

yang lebih baik), semoga Allah Subhanahu wa ta’ala melimpahkan kasih sayang, 

dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun 

skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan banyak 

manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

       Bandung, Mei 2009 
     Penulis 
   
   
  
           
            
    Witri Oktaviani 
           

 
 

 


