
KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
 

 Dengan Rahmat Allah SWT, segala puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat 

Illahi Rabbi, karena atas rakhmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dan pembahasan skripsi 

ini masih terdapat berbagai kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, 

namun penulis berusaha sebaik-baiknya untuk menyususun skripsi ini dan berharap dapat 

bermanfaat bagi pembacanya.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, 

dan dorongan yang sangat berharga dari pihak lain, sehingga penulis ingin mengucapkan 

setinggi-tingginya kepada : 

1. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua ku “Mama dan Papa” 

terutama untuk Mama ku yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik, 

memberikan do’a yang tak kunjung putus serta dorongan baik moril maupun materil 

dari sejak kecil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Widyatama. 

2. Untuk keluarga: kakak-kakak ku “ Teh Irwin dan Teh Rika” terima kasih banyak atas 

dorongan semangat yang telah kalian berikan. Untuk adik ku “Dian Tresnawulan”, 

Mas Endin, serta keponakan ku yang lucu “Fayyaza”.   

I LOVE U ALL 

3. Bapak Endang Darmawan, S.E., MSI., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan dalam memberikan bimbingan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widayatama. 



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

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

Akuntansi Universitas Widyatama   

7. Bapak Usman Sastrapradja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S1 & D3 Universitas Widyatama 

8. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua  Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama 

9. Seluruh dosen pengajar “SEMINAR AUDITING” terimakasih banyak telah banyak 

memberikan nasehat dan bekal ilmu pengetahuannya yang kelak dapat kami pakai 

nanti. 

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang selama ini 

telah membekali ilmu pengetahuan, nasehat-nasehat, dan pendidikan moral yang 

sangat berharga bagi penulis serta segenap staf dan karyawan Universitas Widyatama 

yang selama ini telah menjalankan tugasnya demi kelancaran proses belajar mengajar. 

11. Terimakasih kepada Universitas Widyatama, Universitas Maranatha, dan STIE  

Tridarma yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dalam penulisan  

skripsi ini. .  

12. Thanks for All to Mulyadi. Makasih atas dukungan, do’a, dan perhatiannya     

buat ratna selama ini.  

13. Buat teman-temanku: Ayuli terima kasih buat nasehat-nasehatnya, untuk Rini yang 

imoet, Ulfa yang baik hati (semangat ya Fa kulnya), Nisa si MISS cerita, dan Fitri. 

Ku ucapkan terimakasih untuk teman-temanku.  

14. Untuk seseorang, terima kasih selama ini mau jadi teman curhat Ratna.   

15. Untuk teman-teman semuanya angakatan 2004. CAYO!!!!! 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 



Akhir kata semoga Allah SWT memberikan ridho dan karunia-Nya yang berlipat 

ganda atas amal kebaikan yang telah diberikan, dan penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Amien. 

 

 

Bandung, September 2008 

 Penulis 

 

 

   (Ratna latifah) 

   

   

 

  


