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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. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan moril maupun materil, 

terutama buat mams tercinta yang telah banyak memberikan do’a, 

dukungan, nasihat dan terima kasih atas sabarnya ya mams. 

2. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen pembimbing yang 

telah banyak membantu penulis. 

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

Widyatama Bandung. 

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

Universitas Widyatama.                          

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

Universitas Widyatama.  

6. Bapak R. Wedi Rusmawan, S.E., M.Si., Ak. Selaku Sekretaris Program 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen, staff Administrasi dan Perpustakaan serta staff LDE yang 

telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama kuliah di 

UTAMA. 

8. Bapak Rio selaku kepala bagian Pengolahan Data PDAM Kota Bandung 

dan seluruh staff PDAM Kota Bandung yang telah memberikan bimbingan 

dan informasi yang dibutuhkan penulis. 
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9. Untuk Untuk little family ka’ neng & a iwan yang jauh ma alif-de’ lala yang 

lucu , buat Vie capulet tengkyu ya for time and for to try undertand 

me..pokoknya tetep sabar yaa..and for my mey-mey makasih ya udah jagain 

ibu & bisa mandiri tanpa ka’ isye....love u all.  

10. Buat my soulmate arie erliana makasih udah slalu nemenin penulis, dalam 

smua keadaan, smoga sahabatan kita tetep fun. 

11. Buat Reren & opiks yang tetep duaan, trimakasih buat nasihat ma 

sharring2nya, moga-moga tetep akur and awet euy....ditunggu aja 

undangannya! 

12. Buat anak-anak manajemen ’00 Ira thanks atas sharring segala hal & jalan-

jalannya yang gila, Buat Ita, Komeng, Arif-Mira, Irin, Citra-Windra, 

Buchat, Yuki, Dian-Wildan, & Mawar-Tantan, kapan Qta kumpul lagi. 

13. Buat Teman-temanku Utha & Toni, Ibey, Eva, Liana, Mira, Yeti thanks for 

our friendship. seluruh anak-anak ekstensi Akuntansi ’03 UTAMA & anak-

anak D3 ’99 Itha, Ririn, Yuli-Deni yang udah sibuk dengan kesibukan 

masing-masing, kamana wae atuh, kangen nie! 

14. Buat anak-anak kosan Tubagus Ceria, Daniel yang bawel semoga sukses 

dengan “misinya”, nandes yang konyol, agie yang lieur, mukie yang dewasa 

thanks buat nasehat yang udah bikin tegar penulis, liona yang riweh dan ade. 

 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,   Juni 2006 

 

 

                                   Resti  Rohayati 

 


