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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Terhadap Profesi Akuntan Publik secara baik dan lancar.  

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi di STIE Malangkuçeçwara Malang yang merupakan 

tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Peneliti 

menyadari bahwa mulai penelitian hingga penyelesaian tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada 

kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM., PhD selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

2. Bapak DR. Sonhaji, Ak., MS, CA sebagai dosen pembimbing yang telah 

memberikan masukan ilmu, waktu, dan semangat serta memberikan 

pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak DR.Drs. Aminul Amin, MM, CPAI selaku dosen wali saya yang telah 

memberikan pengarahan dan nasehat selama masa perkuliahan. 

4. Bapak dan Ibu Dosen STIE Malangkuçeçwara Malang, yang telah 

membimbing selama perkuliahan dan memberikan bekal ilmu selama 

perkuliahan serta membantu dalam pengumpulan data. 

5. Orang Tua yang telah memberikan banyak kasih sayang, dukungan dalam 

bentuk apapun dan doa restu yang diberikan kepada saya selama ini. 

6. Keluarga besar yang telah memberikan banyak kasih sayang, dukungan, 

semangat, dan doa restunya selama penyelesaian penulisan skripsi dan studi 

yang saya tempuh waktu perkuliahan.  

7. Ervani Nur Sekarini sebagai kakak dan roommate yang selalu bersedia untuk 

direpotkan dalam hal apapun selama kuliah dan penulisan skripsi sampai 

selesai. 
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8. Elsa Avitiara dan Mia Silvia sebagai sahabat yang sangat berperan besar 

dalam membantu saya selama kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi, 

memberi dukungan dan semangat hingga  saat ini. 

9. Rini, Indri, Dewi, Mahmud, Yurika, Salva, Nurika, Deni dan Yusron yang 

juga telah memberikan semangat dan selalu mendukung saya dalam hal 

apapun.  

10. Teman satu bimbingan, Herma, Kamila, Lilla, Rizka, dan Feca yang memberi 

semangat, do’a dan bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.  

11. Teman SMK yang selalu memberi dukungan, do’a dan semangat dari jauh, 

Pipit, Asri, Yuli, Putri, dan Manda.  

12. Untuk idola-idola saya yang selalu memberi semangat dan selalu menemani 

selama penyelesaian skripsi melalui lagu-lagu yang dilantunkan.  

13. Semua pihak yang mungkin tidak dapat saya sebutkan seluruh namanya dan 

telah memberi bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga 

akhir. 

 

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, peneliti sangat 

mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah 

perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

      Malang, 19 Agustus 2018 

Peneliti,   

 

 

Vita Engelina 

 

  


