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Ucapan Terima Kasih 

 

     Penulis menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D. selaku ketua STIE Malangkuçeçwara 

2. Ibu Dra. Widanarni Pudjiastuti,Ak,M.Si selaku ketua jurusan akuntansi 

3. Pimpinan dan seluruh jajaran Kantor Desa Tegal Weru yang telah 

memberikan informasi dan data penelitian yang penulis butuhkan. 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan 

berkat, hikmat, dan penyertaannya dalam segala proses perkuliahaan selama 3,5 

tahun ini. Terima kasih yang dalam penulis sampaikan kepada bapa dan mama 

tercinta (Jacob Liem (alm) dan Dorkas Agustine Bale) yang telah memberikan 

kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah 

diberikan selama ini. 

     Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya skripsi 

ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. Triana Murtiningtyas Ak, MM, CA selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga. Serta mengajarkan 

berbagai hal yang penulis belum ketahui dengan sabar, selalu memberikan 

semangat, saran dan kritik demi keberhasilan penulisan skripsi. 

2. Bapak Drs.Aminul Amin, MM, CPAI. selaku dosen wali yang telah 

memberikan masukan dan motivasi mulai dari semester 1 hingga saat ini 

untuk selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. 

3. Seluruh bapak ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

4. Semua kakak-kakak saya Kak Ida, Kak Zhen Lie, Kak Enshan, Kak Jenzkin, 

dan Kak Bakiel. Serta keponakan saya Christine, Nadine , dan Chio. Juga 

kepada semua keluarga, bapa, mama, om, tante, adik dan kakak terimakasih 

atas motivasinya dan saran terbaiknya sehingga penulis mampu berjuang 
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dan bertahan selama 3.5 tahun untuk menyelesaikan pendidikan ini karena 

bagi penulis meraih gelar sarjana bukan merupakan hal yang mudah. 

Terimakasih untuk semuanya. 

5. Sahabat seperantauan dari Kupang Excel Berelaku, Jessica Rajani, Lala Eki 

dan Jessica Sampetoding. Terima kasih sudah menjadi kakak dan sahabat 

selama saya menempuh pendidikan di Malang, yang selalu bersama – sama 

dengan saya baik dalam senang maupun susah.  

6. Sahabat-sahabatku Riska, Felia, Ika, Clarita, Arif, dan Rama yang selalu 

menemaniku dan selalu memberikan dukungan terbaik selama perkuliahan. 

Terimakasih atas segala pelajaran hidup, terimakasih atas kenangan indah 

yang sudah yang telah kita lalui bersama sampai saat ini. 

7. Teman – Teman Beswan Djarum angkatan 33 khususnya Beswan Malang, 

Terima Kasih atas semua cerita, kisah, kasih sayang, pengalaman dan 

pembelajaran yang telah kita ukir dan lalui bersama, semoga kita semua 

dapat melewati proses pembelajaran hidup ini dan bisa sukses bersama. 

Tuhan Yesus Memberkati. 

8. Worshipaholic dan IMAGE Malang Trima Kasih karena sudah menjadi 

keluarga kedua saya di malang yang selalu mendoakan dan mensuport saya 

serta selalu membimbing saya dan memberikan saya pembelajaran dan 

bekal rohani dan menjadi tempat pertumbuhan kerohanian saya.  

9. Teman-teman Apostolos Crew khususnya angkatan 2015. Terima kasih atas 

semua pengalaman dan cerita yang kita lalui bersama sejak masih semester 

1. Semoga kita semua sukses sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih 

     Semoga semua perbuatan baik dan motivasi yang sudah diberikan kepada 

penulis dapat kembali pula kepada kalian semua. Sekali lagi penulis mengucapkan 

terimakasih. 

Malang, 20 Januari 2019 

Penulis, 

  


