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         Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk-Nya yang tiada henti 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Eksplorasi Proses 

Belajar Mengajar Mata Kuliah Etika Bisnis Dan Profesi” (Studi Kasus di 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang)”. Segala usaha yang dilakukan Penulis sebagai seorang hamba hanyalah 

sebatas kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tetapi sekecil apapun 

itu rasa syukur yang begitu besar terhadap segala nikmat-Nya akan memberikan 
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Prihatiningtyas, SE., DBA., Ak selaku dosen penguji atas kritik dan saran 

untuk perbaikan karya ini.  

6. Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman atas bimbingannya serta wawasan baru 

mengenai makna kehidupan yang diberikan kepada penulis. 

7. Ayahanda Abdul Madjid dan Ibunda Noer Aminatus Sya’diyah selaku orang 

tua terkasih yang senantiasa mendoakan penulis dengan ikhlas tanpa mengenal 
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waktu, memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian laporan ini, 

dan selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis.  

8. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka, Dio Sasta 

Yuhansyah, Abdillah Bela Nuswantoro, Aldillah Reza Mahendra, Aji 

Kusuma, Emilio Feryawan Ariesta yang selalu memberikan dukungan. 

9. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, terima 

kasih atas segala pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis selama 

menjalani kehidupan perkuliahan di JA FEB UB ini. Suka duka yang penulis 

rasakan  di dalam keluarga ini akan selalu memiliki tempat di hati untuk 

dirindukan. 

10. Antya, Anna, Kiki, Dian, Nurul, Niken, Tetet, Aji, dan Bapak Aji Dedi 

Mulawarman selaku informan penelitian yang sangat membantu proses 

penyelesaian karya ini. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses 

penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan 

skripsi sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga 

laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin 

 

 

Malang, 30 Desember 2013 

 

Penulis 


