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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis, walaupun 

demikian penulis berusaha semaksimal mungkin sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan harapan semoga memenuhi apa yang telah ditentukan. Untuk 

itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.  

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan doa, dorongan, 

bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, 

motivasi, mendoakan dengan tulus dan ikhlas serta memberi semangat dan 

dorongan baik moril maupun materiil yang tak terhingga. 

2. Yang terhormat Bapak Dr. H.E. Ristandi Suhardjadinata, Drs.,MM,Ak., 

selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan 

memberi petunjuk serta pemikiran yang sangat berharga sehingga skripsi 

dapat terselesaikan. 

3. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MSi., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Yang Terhormat Bapak Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, SE, MSi., Ak., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Yang Terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, SE, MSi., Ak., selaku Pembantu 

Dekan Fakultas Ekonomi Widyatama. 
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7. Yang Terhormat Bapak Eriana Kartadjumena SE, MM, Ak., selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Yang terhormat Bapak Usman Sastradipraja SE, MM, Ak., selaku Sekretaris 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan. 

10. Seluruh staf perpustakaan dan administrasi yang telah memberikan banyak 

bantuan kepada penulis.  

11. Seluruh staf PT PINDAD (Persero) Bandung yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis. 

12. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1 Universitas 

Widyatama dan alumni SMU Negeri 6 Cimahi, khususnya angkatan 2004 

yang telah memberikan motivasi, dukungan doa, nasihat, bimbingan, dan 

bantuan baik berupa moriil maupun materiil kepada penulis selama ini. 

13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut 

membantu penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

 

 Penulis berharap Allah SWT akan membalas segala kebaikan kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

rekan-rekan pembaca. 

 

 

           Bandung, Oktober 2010 

              Penulis 

 

 

               Billy Tisna Amijaya 


