KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas berkah
rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
sebaik-baiknya. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya diakhirat nanti.
Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh
jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas
Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung dan sebagai penambah ilmu
pengetahuan bagi pembaca skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan
bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menemukan hambatan dan kesulitan,
namun berkat bimbingan Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen
pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing,
mengarahkan, dan memberikan petunjuk yang sangat berharga demi selesainya
penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih. Dengan do’a, semangat dan
ikhtiar penulis mampu melewatinya.
Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
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Universitas Komputer Indonesia.
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Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
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Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Tim Penyusun
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

5.

Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Wali yang selalu
membantu dalam memberikan informasi kepada penulis.

6.

Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7.

Kepada kedua orang tua yang telah memberikan dorongan baik moral
maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis.

8.

Teman-teman Akuntansi Angkatan 2016 khususnya Kelas Akuntansi 3 yang
selalu memberi semangat dan motivasi dalam kuliah.

9.

Kepada sahabat seperjuangan Lestari, Unuy, Sintya, Nisa, Bela, yang telah
banyak membagi ilmu dan waktu kepada penulis.

10. Kepada teman-teman semua yang telah menghibur dan memberikan motivasi
kepada penulis.
Kiranya masih banyak pihak yang membantu penulis dalam pembuatan
laporan ini dan namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata
pengantar ini, Karena kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis maka
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini memang
masih jauh dari kata sempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin.
Sekali lagi terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
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