
ii 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 

 
Bismillahirrahmanirrahim 
 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam Yang Maha Kuasa atas 

segalanya, yang selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga atas 

kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis 

haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pilihan-Nya, pembawa 

risalah kebenaran, begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan 

parapelanjut risalahnya sampai akhir zaman. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan dari keterbatasan baik dalam pengolahan data maupun dalam 

penyajiannya yang disebabkan keterbatasan tingkat kemampuan dan tingkat 

pemahaman penulis, untuk itu kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh 

penulis untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. 

 Atas semua kemudahan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak 

selama menyusun skripsi ini, sangat pantas penulis ucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya. Kebaikan semua pihak yang memberi berbagai bentuk 

dukungan kepada penulis semuanya sangat berharga dan bernilai. Penulis tentu 

saja tidak mampu membalas semua kebaikan tersebut, hanya do’a yang dapat 

penulis panjatkan kepada Allah SWT, kiranya kebaikan saudara-saudara akan 

diperhitungkan oleh-Nya. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah S.W.T., Yang Maha Sempurna, Maha Pemurah, Pemberi Rahmat 

dengan segala kelembutan-Nya, yang selalu memberikan pembinaan dan 

kekuatan dalam menghadapi ujian-Nya, yang selalu mencurahkan cinta dan 

kasih sayang-Nya yang tidak terbatas, Yang Maha Mengetahui apa yang 

terbaik bagi hamba-Nya, tiada kata yang lebih indah selain Subhannallah, 

Walhamdulillah, WaLaailaahaiallah, Wallahu Akbar. 
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2. Kedua Orang Tua penulis, Mama dan Papa, yang telah membesarkan 

penulis dari kecil sampai sekarang dengan segala kasih sayang dan 

pengorbanannya yang tak terhingga, yang tak pernah lelah berjuang untuk 

masa depan anak-anaknya, juga untuk doa tulus yang selalu dipanjatkan 

walaupun takkan pernah terbalas, maaf untuk setiap air mata di saat Mama 

bedoa untuk Ade dan terima kasih untuk perhatian, kasih sayang serta doa 

yang selalu diberikan. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama, sekaligus selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta 

memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.SI., Ak., selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Program Studi Akuntansi yang 

telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat 

berharga bagi penulis. 

8. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas Widyatama. 

9. A Yan dan Teh Nia beserta De’Syarafana, terima kasih untuk segala 

kesenangan dan hiburannya untuk membuat penulis tetap semangat 

merampungkan skripsi ini, juga dukungan dan doa yang begitu besarnya 

kepada penulis. 

10. Nenek dan Kakek, terutama almarhum Embah (Alm.), yang menjadi salah 

satu inspirator terbesar dalam hidup penulis, terima kasih untuk waktu 

bersama yang begitu berharga, kasih sayang, perhatian, canda tawa, akan 

selalu menjadi kenangan terindah bagi penulis, bersyukur sekali bisa 

memilik Embah sepertimu... semoga Allah mempertemukan kita kembali 

nanti di surga-Nya kelak, Amin. 
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11. Uwa, Pade, Bude, Tante, Om, sepupu-sepupu, nurul sepupuku yang cantik 

terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang serta doa yang selalu 

diberikan. 

12. Aii Doni Revai, S.Ked., terima kasih banyak sudah membantu semua tugas-

tugasku dari semester 1 sampai kelulusan, yang selalu memberikan nasehat 

baik untuk hidup aku kedepan, selalu memotivasi aku di saat aku sedang 

down dan mengeluh karena tugas dan tema, kehadiran aii sangat menunjang 

sekali untuk kuliah aku. 

13. Sahabat tersayang Dimas dan Fery, terima kasih sudah menjadi sahabat 

yang terbaik, yang telah memberikan segala kesenangan dan hiburannya . 

Sudah mewarnai hari-hari aku dengan kebersamaan kalian, kalian yang 

paling bisa mengerti aku, kalian The Best.. 

14. Sahabat-sahabat beserta sahabat 208, Bu’guru, Gita, Lizha, Monik, Novi, 

Fenny, Rani, Seandi, Nolis, Pasha, Tamy, Dwi, terima kasih sudah menjadi 

sahabat yang terbaik. Sudah mewarnai hari-hari aku dengan kebersamaan 

kalian, kalian yang paling bisa mengerti aku dan bisa solid. 

15. Sahabat-sahabat kelas M semua, terutama untuk Feby, Fia, Tanti, Lina, 

terima kasih sudah menjadi teman-teman yang solid dan baik. 

16. Teman-teman Genk Gonk (Rani,T’Anah, T’Fifi, Gina, Tiwi, Oma, Lazu 

Decoz), beserta temen-temen SMA, kebersamaan kita sampai saat ini 

membuat silaturahmi kita tetap terjaga, selalu menjadi teman-teman yang 

terbaik buat aku yaa.. 

17. Semua orang yang sudah berperan penting untuk kuliah aku dan kehidupan 

aku.. tanpa kalian aku tidak akan bisa jadi seperti ini, terima kasih sudah 

memberikan warna-warni kehidupan, mulai dari yang baik sampai yang 

kurang baik.. terima kasih sudah memberikan pembelajaraan hidup yang 

paling berharga yang tidak akan pernah aku daptkan dimanapun. 

18. Teman-teman Angkatan 2008 Akuntansi S1 Universitas Widyatama yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah mebuat masa-masa kuliah 

menjadi lebih berwarna. 
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Akhir kata,  jazakumullah khairan katsiro (semoga Allah memberi balasan 

yang lebih baik, semoga Allah Subhanahu wa ta’ala melimpahkan kasih sayang 

dan hidayah-Nya kepda pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun 

skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak. 

 

 

Bandung,  September 2012 

Penulis, 

 

 

 

Dhian Komalasari 

 

 

 

 

 


