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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT  yang senantiasa memberikan penulis cinta, kasih, dan sayang-Nya, serta 

memberikan kelancaran untuk penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini 

dibuat untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S1 

Akutansi pada Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak yang telah dengan sukarela memberikan bimbingan, saran, 

dorongan dan bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Melalui kesempatan ini 

juga, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat, 

terimakasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Heryanto dan Ibu Ida Ratnawati yang telah 

memberikan kasih sayangnya selama ini, selalu sabar mendidik dan 

membesarkan ananda, tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, materi, 

dan berbagi pengalaman hidupnya sehingga ananda dapat meraih cita-cita dan 

memenuhi harapan keluarga. Tidak akan pernah cukup bagi ananda untuk 

membalas semua kebaikan mamah dan papah selama ini.  

2. Prof. Dr. Ina Primiana, SE.,MT., selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung. 

3. Dr. Hanifah, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi. 
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4. Yuyus Yudistria, SE.,ME., selaku Dosen Wali, yang telah sabar membantu 

dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan 

pengarahan selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan. 

5. Minda Indrani, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing, yang telah sangat 

sabar membimbing, memberikan arahan penelitian, memberikan saran, dan 

telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Cecep Taufiqurrohman, SE., MM., Ak., selaku penguji komprehensif dan Dwi 

Puryati, SE., M.Si., Ak., selaku penguji skripsi. 

7. Seluruh Dosen pengajar, staff, serta karyawan STIE Ekuitas yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman nya selama perkuliahan 

sebagai dasar penulis untuk dapat menyusun skripsi ini. 

8. Nene tercinta Ibu Otih Sutinah, terimakasih banyak doa dan semangat yang 

tiada hentinya. Always so inspiring to me grandma…. 

9. Kaka tercinta Ira dan Ihsan serta keponakanku Aqila Azka terimakasih atas 

dukungan dan perhatiannya, semoga kita semua bisa menjadi kebanggaan 

kedua orang tua. 

10. Yovita Ramli, SE., yang telah menjadi inspirasi, selalu menemani, dan 

memberikan motivasi selama ini untuk terus menjadi yang terbaik dan lebih 

dewasa, terimaksih besplen… 

11. Jilly Resmalia, SE., terimakasih atas kasih sayang, perhatian, selalu menemani 

dan memberikan waktu dan semangatnya, serta terus membantu dalam 

kegiatan penulisan skripsi ini. Thank you for all … 
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12. Saudaraku, Eki Septiarani, SE, Sifa Kamilah (emooh), dan Amy Armanda, 

SE. terimakasih doa dan dukungan serta semangatnya ya kalian. tnks, my 

laugh machine… 

13.  Sahabatku Aisyah Shalihan, Vici Putri, Dessy Hamdani, Astri melati, Dwi 

Intan, Ikok, Rieke terimakasih segala doa dan dukungan dan segala 

semangatnya.  

14. Keluarga kecilku , Rizqy Qintara, Fasya Bianca, Ananda Dewa, Aurora Qathy 

terimakasih atas segala doa dan semangatnya , kalian penyemangatku. 

15. Sahabat- sahabatku Rexi gustiawan, Riska Wulandari, Novita, Kemala, Ilham 

Ikhwanul Hakim, Aprilia, Santi, Dewi, Diki, Ikhsan, yang telah menjadi 

teman seperjuangan di bangku kuliah.  Terimakasih atas kerjasamanya selama 

ini dan kebersamaan yang tak pernah dilupakan.  I hope we can continue to 

forge friendship 

16. Teman-teman satu bimbingan Puspa, Resti, Novita, Hedi terimakasih untuk 

kerja samanya dan perjuangannya beberapa bulan ini. 

17. Teman-teman S1 Akutansi 2010 terutama untuk anak-anak Akun2, 

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama berada di bangku kuliah.  

18. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya. 

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah SWT 

yang akan membalas semua kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah 

membantu selama ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih diperlukan 

penyempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, dan penelitian 

selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya dan memberikan ilmu pengetahuan. 
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