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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan karunia-

Nya serta senantiasa memberi petunjuk, kekuatan, kesabaran dan senantiasa 

membasahi hati dan jiwa yang kering ini dengan semangat dan keikhlasan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini disusun dengan sebuah iktikad dan semangat untuk memberi 

wawasan terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya akuntansi. 

Penulis menyadari bahwa karya ini hanyalah sebagian kecil dari jutaan karya lain, 

namun penulis berharap agar karya ini tetap memberi kontribusi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan 

kepada :  

1. Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya 

2. Prof. Chandra Fajri A., SE., MSc., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya 

3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. 

4. Bapak Akie Rusaktiva R, SE., MSA., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah senantiasa memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam penulisan 

skripsi ini. 
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5. Ibu Anita Wijayanti, MSA., Ak. dan Bapak Drs. Kuspandi, Ak. selaku dosen 

penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi 

masukan, arahan, koreksi, dan saran yang sangat berharga bagi penulis. 

6. Bapak Sulis dan Ibu Ichis selaku Supervisor auditor dari KAP Made 

Sudharma, Thomas, dan Dewi yang telah memberikan banyak bantuan, 

arahan, petunjuk serta informasi bagi penulis dalam penelitian skripsi tersebut. 

7. Bapak Sugeng dan Ibu emil selaku Supervisor auditor dari KAP Suprihadi dan 

rekan yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, petunjuk serta 

informasi bagi penulis dalam penelitian skripsi tersebut. 

8. Bapak dan Ibu serta kakak tercinta yang telah memberikan dukungan 

semangat baik secara moril maupun materiil dan juga doa dalam proses 

penulisan skripsi. 

9. Semua sahabat seperjuangan Akuntansi Brawijaya 2009 yang selalu memberi 

semangat satu sama lain dalam menyelesaikan penulisan skripsi tersebut. 

10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelasaikan penulisan skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini di 

masa mendatang. 

       Malang, 14 Juli  2013 

         

Penulis 


