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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin,  segala  puji  dan  syukur  senantiasa 

dipanjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  rahmat,  hidayah  

dan  karunia-Nya, sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam  senantiasa  tercurah  kepada  Nabi  Muhammad  SAW, beserta  para  

keluarga,  sahabat,  dan  para  pengikutnya  sampai  akhir  zaman. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar SarjanaEkonomi pada 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan  

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan yang 

diberikan kepada penulis, baik berupa bimbingan, motivasi, fasilitas, maupun  

kemudahan lainnya, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 

apresiasi yang mendalam kepada : 

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Aep Saepudin dan Ibu Aisah, S.Pd 

yang dengan penuh kesabaran telah mengasuh dan mengasihi serta 

mendo’akan dalam setiap langkah dan hembusan nafasnya serta usaha untuk 

mewujudkan setiap harapan penulis, yang senantiasa selalu memberikan 

motivasi bagi penulis untuk mampu menjadi apa yang mereka harapkan, 

menjadi kebanggaan mereka, juga untuk membalas setiap cinta dan kasih 

sayang yang telah mereka berikan kepada penulis. 
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2. Kakak – kakak penulis tercinta Wina Nurdiani dan Bayu Gumilar yang selalu 

menjadi inspirasi bagi penulis untuk mampu menjalani hidup dengan sabar 

dan tegar, serta mendo’akan, membantu, memberi support, dan memberikan 

hiburan kepada penulis disaat penat. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., Selaku Rektor Universitas Negeri 

Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Bapak H.BebenBahren, S.E., M.S., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.,Selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Bapak H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si.,Selaku Dosen Wali Akuntansi Kelas D 

2011yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama masa 

perkuliahan. 

7. Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., C.A.,Selaku Pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan, wawasan, pengarahan, dan nasehat 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu R. NenengRinaAndriyani, S.E., M.M., Ak., CA., Selaku Pembimbing II 

yang telah memberikan bimbingan, wawasan, pengarahan, nasehat, serta 

memberikan koreksi dan tambahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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9. Staf dan Karyawan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Divisi Syariah 

(Kantor Cabang) Tasikmalaya, yang telah meluangkan waktunya dan 

membantu penulis. 

10. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya, yang telah banyak 

membantu penulis selama masa studi serta keperluan – keperluan akademik. 

11. Sahabat terbaik penulis Winda Ismayanti, S.E., yang dengan kebaikan dan 

ketulusan hatinya telah berbagi suka dan duka selama 9 tahun bersahabat 

bersama penulis. 

12. Sahabat – sahabat penulisSiti Choerunnisa, S.E., Ani Nuraeni, S.E., Niken 

Nur Anjani, S.E., dan Ela Laela Huzni, S.E., yang telah membuat kenangan 

indah selama masa kuliah. 

13. Sahabat – sahabat baik penulis Fulki Nafilah, S.Si, dan Defisca Permatasari, 

S.E., yang telah memberikansupportdan semangat kepada penulis. 

14. Teman – teman seperjuangan Akuntansi D 2011yang  tidak dapat penulis 

sebutkan satu – persatu, terima kasih atas dukungan nya. 

15. Semua pihakyang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu – persatu. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan 

kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat 

dan kasih sayang-Nya. Amin. 
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Penulis  menyadari  bahwa  dalam  skripsiini  masih  terdapat  banyak  

kekurangan  baik  dari  segi  penulisan  maupun  pembahasannya,  ini  tidak  lepas  

dari  kurangnya  pengetahuan  penulis.  Oleh  karena  itu  penulis  mengharapkan  

adanya  saran  dan  kritik  yang  bersifat  konstruktif  demi  pengembangan, dan  

perbaikan dimasa depan. 

Akhir kata, harapan penulis adalah semoga  karya  ini  dapat  memberikan 

manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang 

membacanya. Semua  yang  benar  itu  dari  Allah  SWT  dan  kekurangan  itu  

dari  diri  penulis  pribadi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha 

kita. Amin Ya Robbal’alamin. 

Wassalamu’alaikum  Wr. Wb. 

Tasikmalaya,       Juli 2018 

Penulis, 

 

Ulfah Nurhasanah 

 


