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KATA PENGANTAR 

 

 

  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 shalawat dan pujian kepada Nabi 

besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul karimah bagi seluruh 

muslim di seluruh penjuru dunia. 

  Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik dan 

non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak-pihak yang 

turut memberikan bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, do’a serta semangat. 

 Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada yang 

terkasih dan terhormat : 

1. Papa dan mama, sembah sujud ananda persembahkan untuk papa dan mama, untuk 

doa restu, kasih sayang, dan semuanya yang tak kan pernah bisa terbalas.  

2. Bapak H. Muh Alan Jayaatmaja, S. E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing 

yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing 

penulis selama proses penyusunan skripsi. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak., selaku Ketua Yayasan 

Universitas Widyatama. 

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

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh staf pengajar (dosen) Universitas Widyatama, yang telah membekali 

penulis ilmu selama mengikuti perkuliahan. 
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8. Perpustakaan Universitas Widyatama Bandung, yang telah membantu penulis 

dalam mencari literatur. 

9. Untuk kakak-kakak dan adikku, Antieq,Cahyo dan Abank, yang telah 

memberikan semangat, doa dan perhatian. 

10. Sahabat di Unit Tae Kwon Do, Azsad“bejat”, Glori “oi”, Intan, Gagan “ganto”, 

Taufan “kermit” dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

11. Sahabat di bengkel yang setia menemani, Firman “P-man”, Asep “ogie”, Saepul 

“epul”, bejo, ojekers dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

12. Teman di Kopma, Black, Mas Erik, Kimung dan yang lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu.  

13. Teman – teman di Widyatama, Miftahul, Rizkyana, Sani, Anna, Vina, Wingit, 

Cori, Indri, Rina, Ryan, Dea, Sya’ban, Bisma, Argi “the tiens”, Asti rosya, Angga, 

Aji, Nila, Rianti dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Jazakumullahu khairan 

katsira. Amin. 

 

                                                                                     

  

Bandung, Oktober 2009 

 

(Ilham Indro S) 

 

 

 

 

 

 


