
 

 
KATA  PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Dengan mengucap syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

S.W.T atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang 

tidak terhingga kepada penulis karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul Manfaat Publikasi Laporan Keuangan 

Yayasan Dompet Dhuafa Bandung bagi Peningkatan Dana Zakat tepat pada 

waktunya. 

 Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan jenjang sarjana Ekonomi Universitas Widayatama Bandung. Pada 

Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran dan dorongan 

baik secara moril maupun materiil  dari awal sampai akhir penyusunan skripsi. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang 

terkasih dan terhormat : 

1. Papa dan Mama tersayang, tidak ada yang bisa ananda berikan selain 

sembah sujud terima kasih yang tulus atas segala kasih sayang, doa, 

dukungan, pengorbanan dan segalanya yang tiada henti mengalir. 

2. Yang terhormat Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. Selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan 

waktu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

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

Universitas Widyatama Bandung. 

4. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak. Selaku  

Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

5. Yang terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. Selaku 

Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 
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6. Yang terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. Selaku 

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

7. Seluruh staf pengajar, staf administrasi, perpustakaan dan karyawan 

Universitas Widyatama Bandung. 

8. Yang terhormat Ibu Rina  selaku Staf Accounting Dompet Dhuafa 

Bandung yang telah membantu penulis selama penulis melakukan 

penelitian. 

9. Yang terhormat Ibu Ari selaku Staf Divisi Penghimpunan Dompet Dhuafa 

Bandung yang telah banyak membantu penulis selama penulis melakukan 

penelitian. 

10. Vivie, adikku tersayang yang sering membantu pengetikan skripsi dan 

memberikan semangat yang besar agar penulis dapat menyelesaikan 

skripsi tepat waktu. 

11. Special Thanks for My Lovely  Narapati Sofia, yang sedang meneruskan 

Master di UGM, untuk semua perhatian, dukungan moril dan semangat 

yang selalu ada setiap saat,  kesabarannya pada penulis, and every moment 

we have  together.  

12. Keluarga besar di Bandung, Tangerang, dan Surabaya terima kasih untuk 

dukungan dan doanya. 

13. Sahabat-sahabat terbaikku Fitri (terima kasih mau menampung selama 

nunggu kuliah) dan Edo nya (yang telah berjasa), Ayu dan Sugandi nya , 

Bunga, Amiew, Cica (yang ga tahu hilang kemana), Yoely, Rini, Mina, 

ulfa, anak-anak pantai (temen-temen cowok semester 1), Tya (teman 

seperjuangan), Meirina, Meti, Citra, anak-anak rektorat, anak-anak lorong 

dan semua yang terlalu banyak bila ditulis satu-satu. 

14. Semua teman-teman angkatan 2004 yang pernah kuliah bersama dari 

semester awal sampai akhir. 

15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah 

membatu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 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 

membacanya. Amin. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

     Bandung,  November 2007 

 

 

           Penulis 
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