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KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahhi Rabbi Allah SWT, 

karena atas rahmat dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat selesai tepat pada 

waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dan pembahasan 

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan 

dan kemampuan, namun penulis berusaha sebaik-baiknya untuk menyusun skripsi 

ini dan berharap dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. 

Banyak pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mulai 

dari bimbingan, bantuan dan dorongan yang sangat berarti bagi penulis. Sehingga 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besaranya kepada : 

1. Orang tua, kakak dan adik-adik tercinta, yang selalu memberikan do’a, kasih 

sayang dan dukungan moril dan materi yang tak terhingga. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing dan 

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah bersedia meluangkan waktu, pengarahan dan memberikan 

bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak. selaku ketua Yayasan 

Widyatama. 

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

Widyatama. 

5. Bapak H. Suprianto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Usman Sastradipradja, S.E., M.M., Ak. selaku Sekertaris Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf karyawan 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Uson Karsono, S.E. selaku Manager Pengawas Keuangan SPI PT. 

Pupuk Kujang yang telah membantu penulis sewaktu melakukan penelitian 

pada PT. Pupuk Kujang Cikampek. 

9. Mr. Sharda dan Rekan, atas kesempatan dan pengertiannya selama penulis 

bekerja di PT. VIREMA IMPEX. 

10. Aa “Aviv Ahmad Fadhil” dan keluarga atas seluruh cinta, kasih sayang, do’a, 

semangat dan segala yang telah tercurahkan kepada penulis hingga saat ini. 

11. Sahabat-sahabat angkatan 2004; Lira, Suzana, Syanti, Fitri, Winda, Nisa 

terima kasih  selalu mendengar segala permasalahan yang penulis hadapi. 

12. Teman-teman angkatan 2004, 2005, 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas pertemanan dan rekreasinya selama ini. 

13. Semua angkatan di kampus tercinta, serta teman seperjuangan yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan karunia yang berlipat atas amal 

dan kebaikan yang telah diberikan, dan penulis berharap agar skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelumnya penulis 

mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. 

 

Bandung, 25 Juli 2008 

Penulis, 

 

 

Evi Kusmawati    


