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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Tuhan penguasa alam semesta yang 

tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang-Nya disetiap hembusan nafas dan 

detakan jantung peneliti, hingga sampailah pada hari ini, hari saat penelitian skripsi 

yang berjudul “Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap 

Matakuliah Fundamental Accounting 1 : Berbasis Asal Jurusan SLTA” telah 

selesai. Dan tak lupa juga sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, 

yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus 

berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi 

seluruh alam semesta. 

 Skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

Namun disamping sebagai syarat kelulusan, peneliti berharap kedepannya skripsi ini 

dapat menjadi sebuah nasehat bagi seluruh masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, 

terutama praktisi maupun akademi akuntasi, untuk selalu “Menghadirkan” Tuhan 

SWT dalam setiap kegiatan, sehingga dapat menanamkan karakter manusia yang 

berdasar pada ketuhanan. 

Skripsi tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan do’a dari beberapa 

pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menghaturkan terima kasih yang sebenar-

benarnya kepada beberapa pihak yang paling berharga bagi peneliti. Mereka adalah : 

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

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara,Malang. 

2. Ibu Dra. RR Widanarni Pudjiastuti, selaku ketua Program Studi Akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara,Malang. 
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3. Bapak DR. Sonhaji, Ak., MS, CA , dosen pembimbing yang membimbing 

peneliti dengan sepenuh hati, dengan meluangkan waktu tenaga, dan fikiran 

agar terselesaikannya penulisan penelitian ini.  

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar peneliti selama kuliah di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara,Malang. 

5. Ibu Dra. RR Widanarni Pudjiastuti, selaku ketua Program Studi Akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara,Malang dengan baik 

hati mau direpotkan oleh peneliti untuk mendapatkan nilai mahasiswa untuk 

pengujian penelitian. 

6. Ibu tercinta yang selalu memberikan semangat dan do’a serta menemani 

peneliti dengan selalu disamping peneliti sepanjang peneliti mengerjakan 

penelian ini. Terimakasih banyak yang tak tergantikan sudah membimbing 

peneliti menuju kesuksesan. Semoga peneliti dapat menjadi anak yang dapat 

membanggakan Ibu, Bapak, dan Kakak tersayang. 

7. Untuk Muhammad Adi Kurniawan yang selalu mensuport peneliti untuk terus 

maju tanpa adanya pesimis dan dengan segala kekurangan yang ada. Kau 

penguat peneliti hingga sekarang. Terima kasih sahabat tercinta. 

8. Untuk keluarga kedua di kos putri yaitu kak Ratna, kak Stevvany Puspita 

Dewi, Mutiara Hawa, kak Candra, kak Puspita Sari, Dewi, Ivone, dan Bela 

Meriska Nindi yang selalu menemani dan memberi semangat setiap hari 

dalam penyusunan skripsi. 

9. Teruntuk sahabat terbaik dibangku SMA yaitu, Maria Sindi Risnanda Dewi, 

Camelia Dewi Saraswati, Sindi Kurnia, Tita Ika, dan Rima Rahayu. 

10. Untuk teman peneliti Camila, Vita, Riska, Lilla dan Fecca yang telah 

membantu peneliti, menyemangati hingga menemani begadang 

menyelesaikan tugas-tugas peneliti. 
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11. Terimakasih untuk teman-teman peneliti Vivi Rahayu Novita L, Restu Putri P, 

Patricia Meyana D, Sulistyani yang selalu mensuport peneliti. 

12. Untuk teman-teman peneliti lainya Hawa, Dinda, Arina, Deby, Brina, Novi, 

Pinda, dan lainnya sampai tidak dapat tersebutkan semua oleh peneliti karena 

terlalu banyak teman yang baik dan member dukungan pada peneliti. 

13. Terimakasih teman – teman yang selalu support. 

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang 

teristimewa diatas, akhir kata hanya kepad  a Allah SWT lah peneliti serahkan 

segalanya, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi agama, bangsa, 

maupun kehidupan sosial-ekonomi. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

       Malang, 17 Juli 2018, 

 

 

 

         Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 


