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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan draft skripsi ini. Shalawat 

beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, 

amin. 

Penulisan Draft Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 Dalam penyusunan dan penulisan usulan penelitian ini tidak terlepas dari 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Orang tua, Ibu Rini Setiawati dan Bapak Ir. Tatang Iskandaryang selalu 

memberikan dukungan baik secara moril maupun materil serta limpahan do’a 

yang selalu dipanjatkan,dan tak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta 

yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil sampai saat ini; 

2. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S.,selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya, 

3. Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 
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4. R. Neneng Rina Adriyani, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi  Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

5. Iwan Hermansyah, SE., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan AkuntansiFakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

6. H. Usman Mulya Kusumah, S.E.,  Ak.,  selaku Wali Dosen Akuntansi Kelas B 

Angkatan 2012; 

7. H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., CA.,selaku pembimbing I yang telah sabar, 

tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan 

bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada 

penulis selama menyusun Draft Skripsi; 

8. Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.,selaku pembimbing II yang telah sabar, 

tekun, tulus, ikhlas dan selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing saya 

dalam menyusun Draft Skripsi; 

9. Seluruh Staff Dosen, SBAP yang telah banyak memberikan pengetahuan pada 

penulis; 

10. Seluruh keluarga atas dukungan kasih sayang, dan bantuan baik secara moril maupun 

materiil demi lancarnya penyusunan ini; 

11. Teman-teman Akuntansi B 2012 terima kasih atas dukungan dan kebersamaan 

selama 4 tahun ini; 

12. Teman-teman Akuntansi 2012 terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya, 

13. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan yang telah memberikan bantuan 

moril maupun materil dalam proses pemikiran dan penyusunan Draft Skripsi ini. 
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Akhir kata penulis sampaikan terima kasih banyak dan semoga Allah SWT 

memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan 

selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang 

hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-

mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi  kita semua. 

Amiin. 

 

 

Tasikmalaya, Juli 2018  

  

Penulis 

ANJAR NUGRAHA P 

 

 

 

 


