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KATA PENGANTAR 

 

Pujisyukur kehadirat ALLAH SWT, atas semua karunia dan rahmat-Nya 

yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

penelitian skripsi. 

Tujuan dari penyusunan dan penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai 

penyelesaian syarat tugas akhir dari perkuliahan yang telah ditempuh selama ini 

untuk mendapatkan gelar sarjana Setrata 1 (S1) . 

Banyak sekali kegiatan, pengalaman, serta kisah kisah yang berkesan yang 

telah di dapatkan penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai dari penulis menjadi mahasiswa baru sampai 

saat ini. Semua hal tersebut telah dirasakan penulis dan sangat memberikan 

banyak manfaat yang tidak dapat terlupakan. 

Banyak pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menjalankan berbagai amanah, baik amanah akademik maupun 

non-akademik. Selain itu, dalam menyelesaikan laporan ini tidak lepas dari 

bantuan beberapa pihak, baik berupa bantuan matriel maupun moril kepada 

penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimaksih kepada: 

1. Allah SWT yanng selalu memberikan banyak kesempatan, memberikan 

kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan kekuatan jasmani dan rohani 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

2. Ayah dan Ibu tercinta serta kelurga penulis yang senantiasa mendampingi, 

mendoakan, mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan 



ii 

 

mencurahkan segenap kasih sayang mereka dan perhatiannya baik materi 

maupun non-materi kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan kasih sayang, perlindungan, dan balasan surga yang diridhai-

Nya kelak.  

3. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA. Selaku ketua Jurusan Akuntansi serta 

dosen-dosen dan staff Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan 

kesempatan, ilmu, dan bantuan pada penulis. 

4. Bapak Dr. Zaki Baridwan, SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah seperti bapak kedua bagi penulis, dan yang telah banyak 

membimbing, membantu dan senantiasa memberikan ilmu, motivasi, 

semangat, dan waktunya kepada penulis dalam penyelesaiaan penelitian 

ini.  

5. Bapak Imam Subekti, SE., M.Si., Ph.D., Ak. Dan bapak Lutfi Harris, SE., 

M.Ak., Ak. Sebagai dosen penguji yang telah banyak memberikan 

kesempatan, ilmu, dan perbaikan penulisan penelitian. 

6. Teman-teman EBBraU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan, dukungan, dan doanya serta menjadi keluarga 

dan teman seperjuangan dalam meraih prestasi non-akademik untuk 

membanggakan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis tercinta kami. 

7. Teman-teman Akuntansi 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan bantuan, doa, motivasi, dan dukungannya serta 

telah menjadi keluarga baru dan teman seperjuangan bagi penulis mulai 

dari mahasiswa baru hingga sekarang.  
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8. Teman-teman satu bimbingan yang telah membantu dan memberikan 

motivasi kepada penulis serta menjadi teman seperjuangan dalam 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. 

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas 

dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan selama penyusunan penulisan. 

Semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal yang shaleh dan 

memberi balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan 

penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan 

kemampuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

konstruktif senantiasa penulis harapkan. Dengan diiringi do’a, semoga penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Amin. 

Malang,   20 Januari 2014 

Penulis 

 

           Retania Astia 

        NIM: 105020300111049 


