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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : 

“Pengembangan Media Pembelajaran Audiovisual Berbasis Entertainment Pada 

Mata Kuliah Pengantar Akuntansi”. Selanjutnya tak lupa Shalawat serta Salam 

dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta 

para sahabatnya. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 

dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, 

penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat 

adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Abiku, M.Cholil Habsy, SH., Mhum juga Umiku, dra Inna baity, SE., 

Msc. Terima kasih atas semua yang telah diberikan dalam bentuk cinta dan 

kasih sayang, doa, serta didikannya yang amat berguna sampai saat ini. 

2. Kakanda Drs. Gugus Irianto, MSA, Ak, Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

3. Kakanda Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang  

4. Ibu Sari Atmini, SE.,M.Si.,Ak. selaku dosen pembimbing yang telah 

mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta 

memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. 
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5. Ibu Yeney W. P,SE.,MSA.,Ph.D Ak. selaku dosen penguji I (satu) yang 

sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan 

skripsi saya. 

6. Kakanda Dr. Aji Dedi M, SP., MSA. selaku dosen penguji II (dua) yang 

sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan 

skripsi saya. 

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen pengajar yang telah memberikan begitu 

banyak ilmu kepada penulis selama kuliah di Universitas Brawijaya. 

8. Kakanda dan Ayunda yang telah mensupport adinda selama kuliah, ilmu 

seorang dosen semoga menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi semesta 

alam dan seisinya. 

9. Semua staf jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Terima kasih telah 

membantu menyiapkan segala administrasi dan keperluan penulis di 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. 

10. Seluruh keluarga besar dari Bapakku dan Ibuku terima kasih atas segala 

macam bentuk doa dan dukungan yang telah diberikan. 

11. Novi Nirwanti Lova, papa, dan mama serta ketiga adiknya, Afi, Nafila, 

dan Yusufi. Terima kasih atas semua cinta, dukungan, kasih sayang, 

semangat dan doanya untuk penulis. 

12. Kawan-kawan Komisariat HMI serta kabinet Kristal (Kritis Bermoral) 

terima kasih atas segala bentuk atensi, mobilisasi, hedonisasi, harmonisasi, 

justifikasi, dan urbanisasi yang sangat faktual, tajam, terpercaya, 

fenomenal dan sangat bombastis. 
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13. Para kru dari 145c, ada Mr. Omrad, Pak Bre, Jacky, Pak Prengky, 

Mbambut, Messi, Gundul, Hajag, Siga, dan Wowog serta ibu ratu, Bu 

Lilik. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. 

14. Para Crew Bukan Film Biasa, Andik, Arip, Enggal, Asmara, Bena, Izi, 

Bana, Bena, Rosiane, Lia, Putri, Resti, Heksi, Antok yang membantu 

proses terjadinya film Akuntansi ini.  

15. Kawan-kawan teater EGO (Economics Goes to Opera) tanpa proses teater 

di UKM ini, tidak bakal saya punya skill keaktoran, gerakan dasar, 

ekspresi dan lain-lain sebagai modal untuk menyusun film ini. 

16. Teman seperjuangan di kampus di Jurusan Manajemen dulu, Noky, 

Vanny, Gerry, Neo, Ridho, Ridwan, shofi, putri dan semua kawan-kawan 

2008 semuanya. Matur nuwun broooo. Sukses. 

17.  Semua teman-teman Akuntansi 2009, kawan futsal OLE-OLE 2009 dan 

kakak-kakak tingkat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas semua kerja sama kalian terutama saat ujian. Dan segala duka 

dan tawa yang telah kita semua lalui. Heuheuheuheuheuheu 

Segenap upaya penulis usahakan, namun skripsi ini jauh dari sempurna dan 

masih banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan 

penulis. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis menerima saran dan 

kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

akuntansi. 

Malang, 12 Desember 2012 
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