
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-NYA. Salawat dan 

salam selalu penulis lantunkan untuk tauladan terbaik bagi umat manusia, Rasulullah 

saw dan segenap pengikutnya, hingga hari akhir kelak. 

Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pernah penulis ikuti semasa menjadi 

mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unibraw sebenarnya adalah sebuah upaya penulis 

untuk meningkatkan kemampuan pribadi serta memberikan bukti pengabdian kepada 

agama, bangsa, dan negara tercinta. Secara nyata kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

berdampak pada kematangan dan kemandirian pribadi para pelaksananya, sehingga 

kedepan akan sangat berpengaruh terhadap upaya penciptaan generasi-generasi penerus 

bangsa yang berkualitas secara intelektual dan moral, dimana semua itu tetap 

berlangsung dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Sesungguhnya, ada banyak pihak yang telah membantu penulis secara langsung 

maupun tidak langsung dalam menjalankan berbagai amanah, baik amanah akademik 

ataupun dakwah – termasuk pula dalam usaha menyelesaikan penelitian ini.  Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 

 

1. Ibu dan Bapak  tercinta, yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan segenap 

perhatiannya baik materi maupun nonmateri kepada penulis. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan kasih sayang, perlindungan, dan balasan surga yang di 

ridhai-NYA kelak.  

2. Mas Nanang dan Adik Lela tersayang, walaupun jauh tetapi InsyaAllah segenap 

doa selalu tertuju kepada keduanya.   

3. Bapak Eko Ganis S., SE., M.Com-Hons., PhD. selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini.  

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


4. Bapak DR. Unti Ludigdo, SE., Msi., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas   

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

5. Saudara-saudaraku seperjuangan yang senantiasa penuh semangat dan  pantang 

menyerah di FORSTILLING, EKSEKUTIF MAHASISWA FE-UB, CIES, 

ALIEF FOUNDATION dan ROBO-trec yang telah memberikan banyak 

inspirasi serta pembelajaran yang sangat berharga. 

6. Saudari-saudariku di kost-kostan An Nisaa’ yang senantiasa mencintaiku dan rela 

membantu ketika penulis mengalami kesulitan. 

7. Para sahabat serta segenap adik-adik yang selalu memberikan motivasi dan 

kekuatan disaat-saat lelah dan penat datang menghampiri.  

 

  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, baik dari segi materi, sistematika pembahasan, 

maupun susunan bahasanya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif 

senantiasa penulis harapkan. Dengan diiringi do’a, mudah-mudahan laporan ini dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. Amin. 

 

 

      Malang, 13 Februari 2009 

 

 

                  Penulis 
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