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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamua,alikum Wr.Wb. 

 Syukur Allhamdulilah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salh satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan, jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu, pengetahuan, 

kemampuan, maupun pengalaman. Oleh karena itu, penulis menginginkan adanya saran-

saran  agar dapat lebih sempurna di masa yang akan datang. Dan penulis berharap skripsi 

ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hati yang 

tulus penulis ingin menyampaikan  rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:  

1. Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan 

do’a, dorongan baik moral maupun material dan nasehat dengan segala 

keikhlasannya. 

2. Ibu Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang selama ini 

telah menyediakan  waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.M.S., Ak., selaku ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

4. Bapak Suprianto Ilyas S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama. 
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6. Seluruh dosen Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh staf, karyawan, dan staf perpustakan Universitas Widyatama. 

8. Ibu  Hermawati Anggraeni selaku Manager Bidang SDM dan Organisasi PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.  

9. Keluarga besar Bapak Sugito (alm.) dan Bapak H. Adang (alm.) yang selalu 

memberikan do’a dan dukungan kepada penulis dari semenjak lahir hingga sampai 

detik ini. 

10. Adik-adik penulis Wartini, Sukma, dan Firman yang membuat kehidupan penulis 

berbeda dan jangan lupa cepat susul penulis menjadi sarjana. 

11. Ibu Keukeu Mutia S.E., Ak., selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi dan pajak, 

terima kasih telah membuka cakrawala yang baru untuk penulis  

12. Teman-teman seperjuangan dari awal Epi, Epa, Hanny, Tika, Tri, Nova, Cucu, Ayu, 

Eka, Yeli, Yunar, dan Reni. Banyak yang terjadi antara kita, tapi penulis harap 

menjadi kenangan yang manis dan semoga kalian sukses terima kasih banyak. 

13. Semua “sepupu-sepupuku” di Loes Plus Band bersaudara O. Dewi Loeswoyo, 

Nyimoth Loeswoyo, I. Negara loeswoyo, N. Artin Loeswoyo, dan Kudil Loeswoyo. 

Banyak hal yang terjadi semoga peningalan terakhir kita bermakna dan terima kasih 

atas semua waktu kalian untuk penulis.  

14. Teman-teman sepermainan Raina, Fian, Ica, Evi, Wulan, dan Ending terima kasih 

banyak, kalian memberi warna lain dalam kehidupan penulis selama ini. 

15. Sahabat penulis Dien, Meti, Aya, Nurza, Pipiet, Imas, Asti, Dama, Mei, Munik, Desi, 

Idiw, dan anggota “Sangu”, kalian semua telah menjadi sahabat yang sudah dianggap 

saudara oleh penulis. 

16. Anggota UKM Tae Kwon Do Intan, O’i, Anu, Dicky, Haris, Bolly, dan lainnya yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, tetap semangat dan terima kasih telah memberi 

kenangan manis di akhir kuliah serta jangan lupa latihan. 
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17. Anak-anak asistensi kelas G angkatan 2006, maafkan penulis karena sering marah 

dan galak. Penulis harap kalian tetap semangat dan terima kasih atas semua waktu 

kalian. 

18. Nita, Bastari, Citra, Yogi, Gina, Aat, Eka wantika, Devi, Sari, A’Ockhir, Coni, Lina, 

Eja, anggota “ recidivist”, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis pada saat jenuh. 

19. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa di sebutkan satu 

persatu.  

Kiranya Allah yang dapat membalas semua ketulusan dan keikhlasan yang telah 

diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan akhir kata semoga Allah 

memberikan yang terbaik untuk semua pihak, amin. 

Wasalamu’aliakum Wr. Wb. 

Bandung,   Februari 2007 
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