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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya yang sangat berlimpah kepada saya selaku penulis, sehingga 

saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam saya 

haturkan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing 

umatnya menuju jalan kebenaran. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi 

syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Malangkucecwara Malang. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan 

terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, perhatian, semangat, serta doa, 

baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tua yang paling dan sangat saya cintai yaitu Ayahanda Sunoto dan 

Ibunda Muji Astutik  yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang selalu 

mencurahkan perhatian, cinta dan sayang, bimbingan, nasihat, dukungan serta 

doa tiada henti kepada saya sebagai penulis. 

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Malang Kucecwara Malang. 

3. Ibu Dra. RR. Widanarni Pudjiastuti, Ak., Msi., CA,CPA, selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang. 

4. Ibu Evi Maria, Ak., MSi, CA, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama 

saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang. 

6. Bapak Totok Sudianto, S.E ,Selaku Kepala Desa Pandanajeng yang telah 

memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. 

7. Bapak Imam Mashudi, S.E Selaku Skretaris Desa dan Seluruh Perangkat Desa 

Pandanajeng 

8. Adik saya Eka Dwi Setya  yang selalu memberikan support dan doa untuk saya. 

Serta saudara-saudara saya ( Nenek, Paman dan Bibi, yang selalu memberikan 

support dan doa kepada saya. 
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9. Semua sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan memberikan 

motivasi agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik (Ajeng, Theo, 

Elisabeth, Bunga, Indah, Cloudya, Nanda, Intan, Rossa, serta teman-teman satu 

bimbingan STIE Malangkucecwara Malang) dan tidak lupa juga buat suami 

Muhammad Slamet Adi Wibowo terimakasi sudah mendukung dan memberikan 

semangat serta motivasi selama mengerjakan skripsi ini.  

10. Dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa 

dan dukungannya selama ini kepada saya. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis 

berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malang, 18 Pebruari 2018 

  


