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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia serta ridho-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.  

 Selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapakan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. I’am so thankful to both of you, Dad and my sweet Mom who has been a 

constant source of support and encouragement. Thanks for allowing me to 

do what i do and for encouranging me to keep doing it. I love you Mom with 

all my heart. My lovely sis and bro, Dwi Ayu & Dwi Anton (i proud of you). 

2. Ibu Dini Verdania Latif, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis. 

3. Bapak Endang Darmawan, S.E., M.Si. selaku Dosen pembimbing II yang 

telah banyak membantu penulis. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A. K., M.S., Ak, selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

5. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama.                          

6. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M, Ak. Selaku Ketua Program Akuntansi 

Universitas Widyatama.  

7. Bapak R. Wedi Rusmawan, S.E., Ak. Selaku Sekretaris Program Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen, staff Administrasi dan Perpustakaan yang telah membekali 

penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama kuliah di UTAMA. 

9. Ibu Dewi dan Bapak Reza selaku karyawan PT Graha Sarana Duta Yang 

telah memberikan bimbingan dan informasi yang dibutuhkan penulis. 
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10. Bapak Deni Setiawan selaku karyawan KopKar Bank JABAR yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. 

11. Bapak Hari Gustiana selaku Training Manager di Hotel Panghegar yang 

telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. 

12. Bapak Suwandhani selaku Manager SDM di PT Inti Bumi Perkasa yang 

telah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

13. Mba Neni bagian marketing dan administrasi PT Graha Bumiputera 

terimakasih untuk kerjasama dan pengertiannya.  

14. Untuk keluarga besar ku yang selalu memberikan semangat dan banyak doa, 

semua sepupuku yang sudah memberikan kegembiraan dan supportnya. 

15. My Soulmate ... thanks always be my side, no matter if i feel down or happy, 

u’r always be my best best friend, thanks for u’r attention ... fix . 

16. Buat Sahabat-sahabatku Utha, Ibey, Ami, Isye, Eva thanks for our beautiful 

friendship.Tata Thanks buat semua yang udah dilakuin. all my friend : Enit, 

Eno, Della, Novi & Marshal, Intan & Ogog (Thanks skripsinya), Ika, Toni 

seluruh anak-anak ekstensi Akuntansi ’03 UTAMA dan anak-anak D3 

Akuntansi ’00 UTAMA. 

Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala bantuan, 

dorongan, dan do’anya penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal 

baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. 

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat 

bermanfaat dan memenuhi fungsinya.  

 

           Bandung,   Januari 2006 

 

 

                                   Reni Astiani Casmaya 


