
KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi tentang “Pengaruh 

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuagan 45 dan Pengendalian 

Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada 

Yayasan di Kota Bandung).” dapat diselesaikan dengan baik.  

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Bandung. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling 

mendalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-

Nya kepada penulis sehingga memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam segalanya 

2. Kedua orang tua penulis papa Harminto dan mama Tuti juga kaka 

tercinta mas Rian dan adik Anggun ,yang telah banyak memberikan 
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bantuan baik moril maupun materiil sehingga membantu 

penyelesaian skripsi ini.   

3. Bapak Prof. Dr. M. Thaufik Boesoirie, M.,SP., THT., KL., selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung. 

4. Bapak Dr. Dikdik Tandika, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu Kania Nurcholisah,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing I 

yang telah sabar memberi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat 

waktu 

6. Ibu Dr. Sri Fadilah, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Islam Bandung dan dosen pembimbing II 

yang sudah sangat sabar  dalam membimbing penulis. 

7. Ibu Helliana,SE.,M.Si.,Ak selaku dosen wali penulis yang dengan 

sabar mendampingi penulis 

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Bandung, khususnya Jurusan Akuntansi atas bimbingan dan 

pengajaran yang diberikan selama masa studi penulis 

9. Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Bandung yang kian kooperatif dalam usuran administrasi dan 

perizinan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi 
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10. Seorang laki-laki yang setia menemani baik dalam suka maupun 

duka serta yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Yodi Siptiaprawira,SE 

11. Sahabat setia yang selalu menemani, menjadi rumah kedua dan 

menyemangati penulis, Luni, Intan Matin, Intan Tri, Anggi, Novia, 

Popy 

12. Sahabat terbaik yang selalu menghibur, memberi bantuan, canda, 

tawa, dan dukungan selama menyelesaikan skripsi, Amelia, Atika, 

Mila, Nunik, Nenden, Milda 

13. Sahabat kampus seperjuangan, Bela, Rizal, Andri, Wahyu, Amel, 

Cahya, Alma, Naila, Meidy, Putri, Selly, Sherly, Sinta, Agung, Tiara, 

Teh Regina, Teh Dewi, dan semua teman teman kelas akuntansi c 

2012 

14. Sius Sinaga (Konsultan Statistik) yang telah membantu dalam 

pengerjaan statistik dan memberikan bimbingannya hingga 

penyelesaian skripsi ini. 

15. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam 

penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran yang bersifat 

membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat 

menghasilkan karya yang lebih baik.  
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membacanya. 

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Bandung, Februari 2016   

                                                                              Penulis 

 

 

    Anggit Harastiana   
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