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KATA PENGANTAR 
  

Bismillahhirrahmanirrohim 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Identifikasi Cabang Perusahaan Yang Melakukan dan Tidak Melakukan 

Earnings Management di PT. YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan 

dari Jogya Departemen Store.” yang merupakan salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 

menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan 

akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, penulis 

banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan berupa dukungan moril, materil dan 

doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa 

hormat, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu atas cinta dan kasih sayang, 

dukungan, doa, segala pengorbanan dan perhatian yang telah diberikan dalam 

membesarkan dan mendidik sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.  

2. Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan 

pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 
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3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan PengurusYayasan 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 Universitas 

Widyatama Bandung. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Ibu Intan Oviantari, S.E. M.S.i, Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh Staf pengajar, Karyawan Administrasi dan Perpustakaan Universitas 

Widyatama Bandung. 

9. Kepala dan Staf PT. YOMART RUKUN SELALU anak perusahaan dari 

Jogya Departemen Store. yang telah meluangkan waktu dan membantu 

kelancaran penyusunan skripsi ini. 

10. Adik – adikku tercinta Hadi Dwi Setiadi dan Robby Tri Irawan yang sangat 

penulis sayangi dan yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis. 

11. Aniyah istriku tercinta dan anakku Naura Athifah Pratama serta mertuaku, 

yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa selama masa 

perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

12. Sahabat terbaikku di kampus Lydia Natalia. S.E, yang telah memberi 

motivasi, nasihat serta dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya 

skripsi ini. (Terima kasih atas persahabatan yang sangat berarti, semoga 

bertahan selamanya) 

13. Kepala Sekolah beserta staf SMP Kartika X-1 atas bantuan, dukungan dan 

dorongan semangat yang diberikan kepada penulis.  

14. Teman-teman yang telah mengisi hari-hariku selama di kampus, Puspa, 

Wingit, Anna, Oi, Vina, Didi, Bobby,  Ata, Susi, Iki dan Ilham. 

15. Seluruh teman-teman angkatan ’04 terima kasih atas dukungannya.  
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16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 

Tidak ada satupun yang dapat penulis berikan untuk mengganti semua 

kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak, selain sebait doa “Sesungguhnya 

Allah SWT tidak memandang harta dan rupamu. Namun Allah melihat kepada 

hatimu, semoga tulus hatimu menjadi amal ibadah yang mendekatkanmu pada 

Allah yang Maha Agung dan senantiasa mendapatkan ridho dari-Nya”. 

(“Jazakumullah khairan katsira……) 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukannya terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 
 

Bandung,  Agustus 2013 

Penulis, 

 

 

Sani Eka Pratama 

 


