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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Tingkat Keluasaan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Sektor 

Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap tingkat keluasaan pengungkapan laporan tahunan perusahaan makanan 

dan minuman. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan sangat 

berperan bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. 

Penyusunan skripsi ini, baik secara teoritis maupun praktis masih sangat jauh 

untuk dikatakan sempurna. Dengan demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya para 

pembaca serta mahasiswa pada fakultas ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. Untuk itu kritik dan saran para pembaca sangat penulis harapkan. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak 

memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan nasehatnya, sehingga skripsi ini 

dapat penulis wujudkan. Terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, karunia dan ridha-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Alhamdulillah ya Allah. 
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2. Ibu dan Ayah, Ibu Nani Sumarni, Bsc dan Ayah Triadi Paripurnawan, 

S.E., M.M, terima kasih atas do’a yang tak henti-hentinya, kasih sayang, 

didikan dan arahan, serta pengorbanan yang begitu besar bagi penulis. 

Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi 

penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas 

kebaikan Ibu dan Ayah. 

3. Ibu Erly Sherlyta., S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi  S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberikan 

ilmu dan masukan yang bermanfaat bagi penulis, serta memberikan 

dorongan dan arahan dengan penuh kesabaran sejak merencanakan hingga 

selesainya penelitian ini.  

4. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Wali yang telah 

membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

5. Ibu Intan Oviantari., S.E., M.Ak., Ak. selaku sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, Ak., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama 

7. Bapak DR. H. Mame S. Sutoko, Ir.,  D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 
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9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi S-1 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan.  

10. Adik-adik ku yang baik Dita Solvabi Andiani dan Nadia Costa Nurhapsari, 

terimakasi atas do’a dan dukungannya selama ini. 

11. Fauzan Rasyid yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, 

terima kasih atas do’a, dukungan, perhatian yang begitu besar selama ini, 

dan senantiasa selalu memberikan saran serta membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

12. Siti Nuke Nurfatimah sahabat seperjuangan dan yang  selalu bersedia 

mendengarkan keluh kesah penulis dan senantiasa memberikan saran bagi 

penulis, terima kasih atas do’a dan dukungannya selama ini. 

13. Sahabat-sahabat Mainhall Holic Dina, Vivi, Vinda, Randi, Willy, Isya, 

Aldi, Deni, Desi, Uzy, Achi, Diaz, dll  yang telah memberikan canda tawa 

untuk mengurangi keseriusan penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

Terima kasih atas dukunganya selama ini, sukses selalu. 

14. Sahabat-sahabat S1 Akuntasi kelas A angkatan 2009, sukses selalu. 

15. Teman-teman seperjuangan Akuntansi ’09 Universitas Widyatama. Kalian 

yang terbaik. Sukses untuk kalian semua. 

16. Teman-teman SMA Negeri 22 Bandung yang selalu menginspirasi. 

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,  

karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Apabila terdapat hal-hal 

yang kurang berkenan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu, 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

        Bandung, April 2013 

         Penulis, 

 

         Meta Devisa Niwanda 


