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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr, Wb 

Alhamdulillahi robbil aalamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta 

alam serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad 

SAW atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perbedaan Laba Menurut Akuntansi 

dan Laba Menurut Fiskal (Studi Pada Perusahaan yang Bergerak Dibidang 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI)”. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

dukungan dan doa dari banyak pihak terutama dari Mamah Tersayang T.Maryam 

dan Ayahanda Tercinta Taryanto Wibisena yang telah memberikan dukungan 

moril dan materil, bimbingan, kesabaran dan kasih sayang yang tulus serta ucapan 

terimakasih kepada Ibu Diamonalisa Sofianty, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Dr. Sri 

Fadilah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Dan dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, M.S, SpTHT KL,(K) selaku 

rektor Universitas Islam Bandung. 

2. Bapak Dr. H. Dikdik Tandika, SE.,M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Bandung 
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3. Ibu Dr. Sri Fadilah, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Islam Bandung. 

4. Ibu Yuni Rosdiana, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu Dr. Pupung Purnamasari, SE., M.Si., Ak selaku dosen wali penulis yang 

telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan dukungan kepada penulis. 

6. Seluruh Dosen Akuntansi yang tiada pamrihn telah membimbing penulis 

selama mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Unisba ini, terimakasih atas doa, 

ilmu dan pengalaman untuk perkembangan penulis dalam menuntut ilmu. 

7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Bandung serta para perawat 

ruangan yang telah menjadikan suasana lingkungan kampus yang bersih dan 

memadai. 

8. Nene dan Kake tercinta H.Salim dan Hj.Iim Suparti yang selalu memberikan 

dukungan moril, materil serta doa yang tiada henti bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Tante tercinta Dede Maemunnah dan sepupu tercinta Dedalia Zahra Aprila 

Salahuddin yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukunganya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Arief Setiawan yang selalu memberikan semangat, dukungan, pengorbanan  

dan doa yang tiada henti bagi penulis dari awal penyusunan skripsi ini. Juga 

telah memberikan fasilitas wifi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Ibu angkat tersayang Bunda Henny Widaningsih yang selalu memberikan 

dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

12. Rekan-rekan tercinta Putri Denta Pradita, Deis Nurul Israini, Miranti Chintya 

Putri, Regina Septira dan Siti Wajaenabun yang selalu memberikan dukungan 

dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan yang telah melewatkan 

masa-masa kuliah yang sangat berkesan. Teman-teman seperjuangan dari 

semester 1 yang tiada henti selalu menghibur dan membuat tertawa penulis 

sebagai pelepas penat skripsi ini. 

13. Rekan-rekan tercinta Shofia, Fitri, Imel, Chintya, Gina, Gita, Ocha, dan Amel 

yang selalu memberikan saran dan dukungan bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan dari SMA hingga 

sekarang yang selalu membuat kekonyolan. 

14. Rekan-rekan tersayang Desi, Riesdha, Winda, Rima dan Ruri yang selalu 

memberikan dukungan dan doa bagi penulis 

15. Rekan-rekan tersayang Desi, Oky, Selen, Messalin, Reza, Nina, dan Rini yang 

selalu menghibur penulis dengan kekonyolannya untuk melepaskan penat 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Rekan-rekan beasiswa unggulan Rina, Rini, Dini, Ghina, Dian, Ilmi, Wini, 

Shendy, Afina, Hilma yang telah sama-sama berjuang dan selalu saling 

memberikan dukung.  
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17. Rekan-rekan seperjuangan bimbingan Ilmi, Winni, Putri, Shendy, Dian, Hilma, 

Aji, Eva, Miftah, Tarra dan Windy yang telah sama-sama berjuang dari awal 

bimbingan skripsi dan selalu saling mengingatkan dalam segala hal. 

18. Rekan-rekan Sosial 2, teman sekelas semasa SMA yang selalu memberikan 

motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. 

19. Rekan-rekan Akuntansi B yang telah sama-sama berjuang dari awal kuliah 

sampai akhir ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh 

karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi maksud dan tujuan yang 

diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. 

Terimakasih. 

 

 

 

        Bandung, Juli 2015 

 

 

         Penulis 
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