
KATA PENGANTAR 

 

 

Assamualaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirobil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis diberikan 

kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Lembaga Amil 

Zakat (Studi Terhadap Dompet Dhuafa Bandung)”. Skripsi ini merupakan salah 

satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Bandung.  

 Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

dan non akademik di lingkungan Universitas Islam Bandung, banyak sekali pihak 

yang turut memberikan bantuan, dukungan dan kesempatan kepada penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada semua pihak. Ucapan terima kasih yang tulus yang sebesar-besarnya, 

penulis haturkan kepada :  

1. Bapak dan mamah tercinta, tiada kata yang dapat melukiskan ungkapan terima 

kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan moril serta materiil, 

semua pelajaran hidup, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus kepada 

penulis sehingga dapat menyelasaikan jenjang pendidikan hingga saat ini. 
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2. Kakak dan adik ku tercinta makasih buat bantuan dan dukungan, doa dan 

semangat serta selalu memberikan keceriaan di tengah kesibukan yang 

melelahkan.  

3. Prof.Dr.dr.M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, M.S.,SpTHT KL(K), selaku Rektor 

Universitas Islam Bandung. 

4. Prof. Dr. Muhardi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Bandung. 

5. Ibu Hj.Nunung Nurhayati, SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Islam Bandung. 

6. Bapak Edi Sukarmanto,SE.,M.Si Selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

memberikan waktu, bimbingan, arahan, bantuan serta kebaikan kepada 

penulis. 

7. Ibu Helliana,SE.,M.Si.,Ak Selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

memberikan waktu, bantuan, koreksi dan petunjuk kepada penulis. 

8. Ibu Magnaz L.Oktaroza, SE.,M.Si.,Ak Selaku dosen wali yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dari awal 

masuk kuliah sampai selesainya skripsi ini.  

9. Segenap dosen pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Bandung yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan 

yang berharga. 

10. Bapak Yudha Firmansyah selaku pembimbing di DOMPET DHUAFA 

Bandung, yang telah membantu selama melakukan penelitian di perusahaan 
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dengan memberi data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

11. Sahabat-sahabatku tersayang Nur Anggarini, Ati Nurhayatin, Pepey, Saeful 

Choliq, Fery Haryana, Fajar Saptary yang telah menemani hari-hari penulis. 

Terima kasih atas persabahatannya yang begitu berharga. 

12. Teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  

13. Keluarga Besar Akuntansi 07, Jagalah terus kekompakan kita, semoga kita 

semua sukses (amien), dan untuk semua pihak yang telah mendukung penulis 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh 

dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan 

senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

dan memberikan nilai positif bagi kita semua serta dapat digunakan sebagai acuan 

dan panduan bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik serta lebih komprehensif. 

Untuk hari esok yang akan datang serta masa depan yang gemilang.. 

Wabillahi Taufik Wal Hidayah 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Bandung, Agustus 2011 

 

                                                                                                              Penulis 

  Santi Aprilianti 

repository.unisba.ac.id




