
 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dan segala puji hanya bagi-Nya, Tuhan 

semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya berkat rahmat, 

ridho, dan karunia-Nya, serta berkat bantuan dan doa semua pihak, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Selama proses penyusunan skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan 

akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, terdapat banyak 

sekali pihak-pihak yang turut memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, 

motivasi, doa serta semangat. 

Ucapan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan kasih sayang yang 

melimpah kepadaku.  

2. Mama dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan 

moril maupun materiil, dan doa yang tak henti-hentinya  sampai saat ini.   

3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak. selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis selama penyelesaian 

skripsi ini. 

4. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak. selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas widayatama. 

5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A. selaku Rektor 

Universitas Widayatama. 



 

 

 

 

 

 

6. Yang terhormat bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua  

Dekan fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widayatama. 

8. Yang terhormat Bapak Usman Sastrapradja, S.E., M.M., Ak. selaku Sekertaris 

Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama  

9. Seluruh Dosen, khusunya di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan ilmu sebagai bekal penulis di masa depan. 

10. Seluruh staf administrasi dan perpusatakaan Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bantuan dalam melayani bantuan dalam melayani keperluan 

penulis selama kuliah.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis akan dengan senang hati seandainya 

ada kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan 

semua pihak yang memerlukan, semoga apa yang penulis lakukan mendapat ridho- 

Nya. 

 

Wassalamu’alikum Wr. Wb. 

Bandung, September 2008 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ucapan Terima Kasih yang Tulus, Penulis Sampaikan Kepada 

a. Kakakku, mbadis, mbawi dan emblur terimakasih atas semua doa dan nasihat yang 

telah diberikan. Dan untuk nisa dan noura yang sudah menghibur dan 

menghilangkan stres selama ini. 

b. My best friends: Tari, nunik, rika, lita, bdil dan qq terimakasih ya doanya.   

c.  Teman-temanku: Thia (makasih bantuannya dan dukungannya), meti, rini, galuh, 

uli, mina, irma, nisa, fitri, ulfa & Sendi, piter, bunga. Dan teman-temanku ayu, 

citra, ratna, ugi, ami, dini, doni, opiq, rangga, dan semua anak pantai (semangat?!).  

d. Temen-temen seperjuanganku: Anil, detri, leha, boby, candra, gandi, dian, fuji, 

puji, lilis, nanda, zakri, ulul, tia, ari dan athi. Buat anak-anak 2005 Aris, desy, 

puput, dan yudha.  

e. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut 

membantu penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Terimakasih 

Banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


