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PUBLIK (STUDI KASUS PADA SE-KOTA MALANG)” Skripsi ini diajukan 

sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di 

STIE Malangkuçeçwara Malang.  Penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. 

Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan, 
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kepada  Bapak dan Ibu  tercinta  (Totok Sudarto dan Marselina Tania) yang telah 

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

telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk 

mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan 

dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak  Drs. Bunyamin,  MM.  PhD  selaku  ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  
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2. Bapak Drs. Abdul Kadir Usri, Ak., MM., CA, CPAI selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga, saran, semangat, dan 

kritik demi keberhasilan skripsi penulis. Terimakasih Pak buat semuanya, 

didikan dari Bapak tidak pernah saya lupakan. Sehat terus Bapak.  

3. Ibu Dr. Wiyarni, Ak. MSPA, CA, CSRA selaku dosen pembimbing kedua saya 

yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga demi terselesainya skripsi 

penulis. Terimakasih Bu buat senuanya, Ibu yang tak pernah bosan memberikan 

semangat dan menjadi tempat keluh kesah untuk saya. MISSYOU BU !! 
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Akuntansi.  

5. Ibu Dyah Aruning Puspita, SE, Ak., MM., CA selaku dosen wali yang telah 

membantu dan tetap setia mendengar semua curhatan dari penulis dan juga 

memberikan masukan-masukan terhadap masalah perkuliahan yang saya hadapi 

di STIE Malangkuçeçwara Malang. Terimakasih untuk bimbingannya selama 
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6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis 

selama menempuh perkuliahan di STIE Malangkuçeçwara Malang. Terimakasih 

untuk pengorbanan Bapak Ibu buat kami.  

7. Untuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Bambang, & Ali 

terima kasih banyak karena telah berkenan mengizinkan saya untuk mengikuti 
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dan para Auditor yang selalu mendukung saya.   

8. Untuk Kakangmas, yang selalu mengingatkan, memberikan saran dan masukan, 

juga selalu sabar menghadapi saya dalam kepenatan mengerjakan skripsi. Terima 

kasih banyak, sudah selalu memberikan semangat sampai selesainya penyusunan 

skripsi ini. 

9. Untuk Sahabat-sahabatku Hevy, Risky, Unggul, Gang Macan yang personilnya 

terdiri dari Dinda dindud, Simbar simbur, Bayu bandeng, Kakfiki, KakNanda, 
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tentang materi perkuliahan maupun hal apapun sejak awal mahasiswa baru & 

selalu memberikan dukungan untuk penulis, sehingga penulis bisa ada sampai 

saat ini, itu semua karena dukungan kalian. Terimakasih untuk banyak cerita 

yang diberikan untuk saya.  

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.   

 

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Ataupun 

dapat menjadi refrensi untuk skripsi atau penelitian selanjutnya. Terima Kasih. Tuhan 

Yang Maha Esa Memberkati.   

 

 

        Malang, 8 Agustus 2018 

        Penulis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


