
The Story Begins............. 
 
 
Akhirnya Mario Antonius Sumarno bergelar Sarjana Ekonomi. 
Semua ini tidak terlepas dari peran orang-orang yang selalu 
mendukungku. Halaman ini adalah persembahanku kepada mereka 
untuk menyampaikan rasa terima kasihku yang tak terhingga.  
 
 
Syukur kepada Allah Yang Maha Pencipta, Tuhan Yesus Kristus 
dan Bunda Maria. Buatlah aku menjadi manusia yang tidak hanya 
memohon tetapi juga berdoa untuk selalu bersyukur dan dengan sabar 
dan ikhlas menjalani jalan yang telah Engkau berikan. 
 
 
Keluargaku Tercinta. 
Ibu.....akhirnya Mario lulus....terima kasih atas segala doa, dukungan 
baik moril, spirituil dan materiil, segala kepercayaan dan pengertiannya 
yang telah diberikan. Semoga Mario menjadi anak yang tidak akan 
mengecewakan Ibu dan selalu memberikan yang terbaik untuk 
keluargaku. Terima kasih banyak Ibu. Lope U Mbok........ 
Bapak......anaknya sekarang dah jadi orang.....terima kasih atas segala 
doa, masukan, saran, wejangan, pengertian dan semua dukungan moril, 
spirituil dan materiil, terima kasih juga telah memberikan kesempatan 
Mario untuk kuliah di Malang. Sampai saat ini pun Mario dan 
Berthus memahami kalau Bapak masih ingin memanjakan kita berdua 
walaupun kita sudah pada besar. Terima kasih buat semuanya. Semoga 
Mario dan Berthus dapat menjadi anak-anak lelaki yang Bapak 
banggakan. 
Berthus......adik lelakiku....sahabat terbaik dalam hidupku.....suwun gawe 
kabehe yo....suwun dah mendukungku....menemani menghabiskan uang 



untuk mendapatkan kesenangan. Berpisah jarak bukan berarti berpisah 
semuanya. Yakinlah bahwa kata-katamu malam itu adalah benar 
“Keluarga kita adalah keluarga yang hebat”. Aku sudah mulai 
melangkah, sekarang giliranmu yang harus menunjukkan ke Bapak Ibu 
bahwa kamu juga anak lelaki kebanggaan Bapak Ibu. Ayo Tus 
tunjukan dengan jalanmu sendiri.............. 
 
 
Keluarga Besarku. 
Mas Nunung, Mbak Hesti, Domi......keluarga yang sangat 
menyenangkan. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. 
Maafkan diriku yang selalu sibuk dengan urusanku sendiri sehingga 
kurang waktu untuk kalian. Doakan aku dapat mengejar cita-citaku. 
Mbah Darmo dan Bulek Niek sekeluarga. Terima kasih atas segala 
bantuan baik moril dan materiil. 
Budhe dan Bulekku, Pakde dan Paklekku, Saudara Sepupu. Dan 
segenap keluarga besar dari Bapak dan Ibu. 
 
 
Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan segala kehidupan yang 
menyertainya. 
Segenap Dosen dan Staff Jurusan Akuntansi. Pak Unti, Bu Sari, 
Bu Arum, Pak Helmy, Bu Hera, Bu Devi, Pak Dede, Mbak Tri, 
Mbak Ratna, Pak Prapto, Mbak Wur dan special terima kasih untuk 
Pak Choiru yang telah dengan sabar membimbingku dalam 
menyelesaikan skripsi ini dan Pak Ghofar yang telah memberikan 
kepercayaan kepadaku untuk melanjutkan kerier mengejar cita-citaku. 
Terima kasih untuk segenap keluarga Akuntansi Brawijaya. 
 
 
 



Teman-teman kehidupanku di Malang. 
Om dan Tante terima kasih banyak sudah mau memahami Mario yang 
ndablek ini. Gophar....akhirnya kutepati janjiku padamu. Nazif....mari 
kita bertualang cinta di Jakarta. Bayu.....suwun ya Bay gawe kabehe. 
Ade..........janggut yang selalu menghibur dan membuatku tertawa saat 
aku sedang suntuk. Lilik.......ojo tura turu ae Lik....wis tuwek ta’doakan 
ndang mari. Jimmy......suwun gawe kabehe. Adit......my 
roommate.....suwun buat semuanya, saran dan masukan, kebersamaan, 
pengertian buat kebengalanku dan kau tahu semua itu.....sorry nek akeh 
salah yo teman-temanku.....doakan aku bisa survive menjalani ini semua. 
Berharap nantinya  kita bertemu lagi dan bisa bercerita tentang 
perjalanan kita. 
 
 
Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2005. Reo, Mamat, Nanang, 
Mariya, Maulidya, Ruth.....kita telah melakukan start bersama dan 
ada baiknya finish bersama, ayo teman-temanku yang semangat. 
Asti.....you are the special one....penolak sial dalam perjalanan 
menyelesaikan kuliahku.....makasih buat semua bantuannya, semoga 
nantinya kita bisa saling melengkapi di Jakarta...bersama kita bisa 
hahahaha. Tishya....aku gak sempat jadi pengangguran lho....maap ya! 
Mas Zakky, Narulita, Chrisjhon, Disya, Hilda, Oliph, Ayu, Nurlita, 
Putri and the gank, Debong, Nanda, Bul2, Vita, Yessy, Rima, Mbak 
Ti, Laila Mami, Nenny, Virma thanx ya buat semuanya. 
  
 
4 Wuk Sekawan Wulan.......terima kasih buat semuanya, terima kasih 
buat 4 tahun perjalanan kita, menyenangkan, berkesan, namun juga 
menyakitkan di akhir cerita.....maapkan diriku atas semua 
kesalahanku....sekarang saatnya Rio melangkah setapak demi setapak 
dan Wulan juga harus bisa. Rita.....wuk sorry aku lulus duluan 



yow....makasih buat semuannya....teman hedon yang 
menyenangkan.....kita tunjukkan bahwa manusia juga butuh 
hiburan....maafkan aku jika banyak salah ke dirimu. Aan...setak botak 
aku duluan yow.....tenang wae rahasia kita tetap terjaga. Cepetan lulus 
kalian semua ojo suwe dadi mahasiwa. Ojo kebelet kawin dhisik...mene-
mene ae sing penting kaya raya dulu terus kita jalan-jalan lagi dan 
mencari kesenangan duniawi hahahaha...... 
 
 
Romo Eko dan teman-teman Bhumiksara. Maafkan diriku harus 
segera meninggalkan kalian semua....Jakarta sudah menungguku. Romo 
dan teman-teman terima kasih buat semua bantuannya selama ini. 
Maafkan aku nek ada-ada salah ya. 
 
 
Teman-teman terbaik dalam hidupku.....HMJA Universitas 
Brawijaya.....Ak’04 Jimmy, Ade, Hani, Aci, Happy, Kamel, Koje, 
Arip, Ranyo, Emon, Bondan, Sigit, Ririt, Tichong, Risa, dan semua 
AK’04......sing wis lulus sukses yow...sing durung lulus cepetan ndang 
lulus....lapo ae suwe-suwe dadi mahasiswa. Ak’05 Jupil.....senang 
melihatmu sudah bertobat. Windu....gak lulus audit bukan berarti gak 
iso dadi auditor...cepetan! Adit Bangke....idem ma tulisan basecamp 
crew atas. Alie...kutunggu rambut lurusmu. Ucok....ndang nag Jakarta 
wis dienteni lho. Udin....kata banyak orang kau lucu yang jenius padahal 
gak blas. Bendoetz.....eling racun tongkrongan tak selamanya negatif, 
ndang lulus Mbul! Eka Bocinlung....ndang lulus wis dienteni penghulu. 
Ochid Rawon...putihkan dirimu sebelum pulang ke Jakarta. 
Crouch....dienteni arek Indikator lho. Abedt....buruan ngapain lama-
lama jadi mahasiswa. Lingga........pancet ae mbulet, tobat wis tuwek! 
Eko.........utang traktiran yow. Rhovi, Vita, Yessy, Rani, Fida, Dinar, 
Yuyunk, Mbak Tya, Aini, Naph, Nanda, Bul2, Mala, Ika, Karin, 



dan segenap teman-teman akuntansi 2005 lainnya. Ak’06...Domi, 
Husni, Isnan, Cici, Aan, Disti, Acis, Imun, Rizka, Fia, dan semua 
temen Akuntansi 06 lainnya. Ak’07....Restu, Soepil, Nissa, Risa, 
Sinta, Nuzuq dan the gank lah pokoknya................terima kasih buat 
semua-semuanya yang belum dapat Mario sebutkan. 
 
 
Thanx a lot buat Martina Ditya P......thanx berat buat supportnya, 
bantuannya, semangatnya sampai Rio bisa mentas dari keterpurukanku 
kemarin. Yah meskipun Mario yang sekarang sudah jauh lebih egois 
tapi ini masih jauh lebih baik daripada mbulet gak jelas karena konflik. 
Thanx a lot for all.  
 
 
Buat nama-nama yang belum Mario sebutkan...…mohon maaf yang 
sebesar2nya yach…terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya 
nya selama ini…semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik 
serta selalu memperoleh yang terbaik dalam hidup kita. 
 
 
 
 

Wassalam……….. 
 

Mario Antonius Sumarno, SE. 
 

 


