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4. Ibu Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada penulis selama proses penyusunan 

skripsi. 

5. Bapak Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor 

Universitas Widyatama  

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

8. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak H. Kamaludin Subha, S.E., M.M. selaku Dosen Wali. 

10. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung 

11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung yang selama ini telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis hingga 

penulisan skripsi ini. 

12. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Kemahasiswaan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis 

selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Widyatama.  

13. Ibu dan Bapak di Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi 

Bengkulu yang telah memberikan bantuan dalam rangka pengumpulan 

data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. 

14. Selly Atama Vinuwita kakak tersayang yang telah menyemangati untuk 

penyusunan skripsi ini. 

15. Teman seperjuangan bimbingan dan skripsi Silfiana Mpit, Assa, Rhesy 

Jawa S.E, Yasa, dan Jovan terima kasih untuk motivasinya dan bantuan 

bentuk apapun selama proses penyusunan skripsi. 



16. Sahabat-sahabat Himamira Khususnya Yusuf Kopasus, Nando Jolor, Tiara 

Bejok, Dang Kemal, Satria, Rio, Aldo.  

17. Keluarga Bapak Asep Arifin di Tanjung Sari selalu memberikan arahan, 

nasihat dan motivasi dalam masa perkuliahan. 

18. Sahabat-sahabat diluar sana Adit, Gun, Arya, Febrian, elok, Fadli, george, 

rhea, Andi, Mita, Galang, idham, Romy, Ali, Tari, dinda, anis, aan, 

endang, oldi, Dian, alim, candra, angga, agung, rizky, luvrido, tisya. yang 

memberikan motivasi dan memberikan hiburan di sela penulisan skripsi 

ini. 

19. Keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah 

memberikan pengalaman organisasi, ilmu yang bermanfaat. 

20. Keluarga besar Pohon terima kasih telah memberikan kenangan yang 

indah kepada penulis. 

21. Keluarga besar Posma angkatan 2011 terima kasih telah membagi 

keceriaannya. 

22. Teman-teman seperjuangan kuliah Fajrin, Melani, Adji, Apoy, Uni Ati, 

Rasyid,  Teh Anes, Bahtiar, Gantine, Pome, Ipul, Feni Nur Salam, 

Mumun, jelson, jego, riri, rangga, handry dan bintang yang telah bersedia 

berbagi pendapat dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.  

23. Seluruh  Keluarga besar Beverly Hills  Malfi, Iki, bang arsu, bang rjo, 

bang ardi, Ari, Mas wali, Azrian, Deka, Bang Choky, Mahe, Roby, 

Bangun, riyan, Izal, a opik, a brave, a fiqih, Dendi, Heru, Edo, Endru, bang 

wira, yusuf dan Bang Arieo yang memberikan motivasi dan memberikan 

hiburan di sela penulisan skripsi ini. 

24. Seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Widyatama khususnya 

angkatan 2011. 

25. Seluruh jajaran staf Universitas Widyatama, OB, satpam-satpam, dan yang 

lainnya terima kasih atas waktu luang menemani memberikan pengetahuan 

dan bantuan. 

26. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu-persatu.  



Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga 

skripsi ini dapat memberikan konstribusi yang positif bagi semua pihak termasuk 

penulis. Amin. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb  

 

                      Bandung,  Juni 2015 

        Penulis, 

 

 

            Selvandes Lanodua 

 

 


