KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa puji dan syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah
subḥānahu wataʿālā, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian Skripsi.
Penyusunan Usulan Penelitian Skripsi ini sebagai bukti dalam pelaksanaan
penelitian dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah
Skripsi Program Strata 1 (S1) Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini tidak
sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, baik dalam segi isi, penulisan
maupun kata-katanya yang tidak tersusun secara baik, namun berkat bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Usulan Penelitian Skripsi ini dapat
diselesaikan.
Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak menerima bantuan dari
berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi &
Bisnis Universitas Komputer Inndonesia.

vi

3. Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M. Ak., Ak., CA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr Sri Dewi Anggadini selaku koordinator ketua penyusunan Skripsi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer
Indonesia.
5. Lilis Puspitawati, SE., M.Si, CA selaku Dosen Wali AK 2.
6. Adi Rachmanto, S.Kom.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak
meluangkan waktu yang penuh keikhlasan berkenan untuk memberikan
bimbingan, membina, memberi saran dan mengarahkan penulis sehingga
skripsi dapat terselesaikan.
7. Orang tua penulis sebagai pendukung utama segala kegiatan yang penulis
lakukan.
8. Rekan saya GOBANGJAL squad (Nidisa Utami, Daviana Rossa, dan Septiana
Nur Safrida) yang senantiasa menemani, membimbing dan mendukung saya.
9. Rekan saya ayam squad (Ayu Novitasyari, Fatah Shihabul Milah, Panji
Nugraha dan Nafisah Rahmania) karna telah memberi dukungan dan doa.
10. Rekan saya Tia Sofa Lestari dan Ula Naila yang senantiasa membantu dalam
proses pengerjaan Skripsi dan selalu memberi dukungan serta semangat.
11. Bagas Harfianto selaku pasangan saya saat ini yang selalu memberi dukungan
serta doa.
12. Kaka Tingkat sesama Akuntansi Unikom Rizky Bagas Pratama dan Hendra
yang membantu saya dalam memperoleh data
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13. Teman sekelas AK-2 yang telah memberikan dukungan dan doa.
Dengan segala keterbatasan, penulis mohon maaf apabila tulisan kurang
berkenan. Semoga apa yang telah penulis saikan dalam laporan ini dapat bermanfaat
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membaca.
Akhir kata, semoga kebaikan mereka yang telah diberikan kepada penulis
mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Bandung,

Agustus 2020

Sara Sri Rahmadani
2.11.16.057
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