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Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang 

dengan tulus memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan, Motivasi, dan 

Sikap Terhadap Minat Wirausaha Mahasiswa Strata I STIE 

Malangkuçeçwara Malang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Akuntansi Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang.  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Drs. Bunyamin. M.M., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

2. Dra. Evi Maria, Ak., M.Si, CA. selaku Dosen Pembimbing yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dr. Hanif Mauludin, SE, M.Si. selaku dosen  statistika dan dosen wali 

yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Prof. Dr. Muslichah, M.Ec, Ak, CA, CSRA. selaku dosen metodeologi 

penelitian yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen, staff dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkuçeçwara Malang yang telah memberikan ilmu dan 

membantu penulis selama perkuliahan. 

6. Seluruh responden yang bersedia membantu penulis dalam mengumpulkan 

data dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh penulis. 

7. Keluarga penulis yang selalu memberikan segala support baik fisik 

maupun non fisik kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan 

juga kuliah. 
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8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga selama kuliah. 

9. Teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara 

Malang yang telah membantu dan memberi semangat penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini dan juga selama kuliah. 

10. Semua pihak yang mengenal baik penulis dan telah membantu penulis, 

yang tidak bisa disebut satu per satu. 

Akhirnya dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas segala 

bentuk dukungan dan bantuan yang bersifat fisik, moril, maupun masukan dalam 

penyelesaian skripsi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

dan semua pihak yang berkepentingan. 
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