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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

2. Ibu Dra. Widanarni Pudjiastuti selaku ketua program studi akuntansi. 

3. Fera Tjahyani, SE, Ak, MM, CA selaku dosen pembimbing skripsi. 

4. Dosen dan seluruh staff STIE Malangkuçeçwara. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat melalui segala proses perkuliahan selama 3.5 tahun ini. 

Terima kasih yang dalam penulis sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta (Soleman 

dan Tutut Sulistiyani) yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, 

dukungan, serta doa untuk penulis. Terima kasih telah mencurahkan waktu untuk 

mengasuh, membimbing, mendidik, dan mendampingi penulis dalam proses 

mencapai cita-cita. 

Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan selesainya skripsi ini, 

ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada : 

1. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 

kepada penulis selama menempuh perkuliahan di STIE Malangkuçeçwara. 

2. Semua keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, om, dan tante, terimakasih atas 

semua perhatian, motivasi, dan doanya untuk segera menyelesaikan kuliah. 

3. Sahabat-sahabatku Pramayshella, Dewa, Excel, dan Widya yang menemani 

sejak awal perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih untuk waktu 

kebersamaan yang telah dilalui bersama, terimakasih sudah berjuang hingga 

saat ini. 

4. Sahabatku Sabrina Amalya yang menemani sejak di bangku sekolah hingga 

saat ini. Terimakasih untuk semua waktu yang telah diberikan. 

5. Teman-teman kelas O yang membuat suasana belajar di kelas menjadi 

menyenangkan. 
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6. Teman-temanku Audi, Dhona, Kak Theresia, terimakasih atas  bantuan dan 

dukungannya selama proses penulisan skripsi. 

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

disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. 

Semoga amal baik dan dukungan yang sudah diberikan kepada penulis 

dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan menjadi tabungan diakhirat 

kelak. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih. 
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