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KATA PENGANTAR 

 

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

sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar terhadap Pemahaman 

Akuntansi (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas 

Brawijaya)” 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 banyak kebahagiaa baik di dunia maupun akhirat. Sholawat serta 

salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, 

keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Dalam penyusunan skripsi ini, 

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayang-Nya, serta 

memberikan semangat yang sangat luar biasa sehingga penulis mendapatkan 

kesempatan yang sempurna agar dapat bekarya. 

2. Bapak Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., PhD. selaku Dekan fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

3. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

4. Ibu Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan. 

5. Ibu Dr. Ari Kamayanti, SE., MM., Ak dan Ibu Yeney Widya P., DBA., Ak. 

selaku dosen penguji.  

6. Ayahanda Suyadi dan Ibunda Mujiasih selaku orang tua terkasih yang 

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

selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis.  

7. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka, Emilio Feryawan 

Ariesta, Andrias Nur Rochim, Ayu Puspitaningrum, Armadyani Kusuma, 

Asmaul Janah, Debby Farihun Najib, Nugraha Adi Putra yang selalu 

memberikan dukungan. 

8. Kepada Rina Anitasari, terima kasih atas dukungan, kesabaran dan semangat 

yang tiada hentinya diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Teman-teman kuliah, senior-senior, dan seluruh Keluarga Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya atas waktu dan dukungannya 

untuk turut melacarkan proses penulisan skripsi ini. 

10. 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 
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