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KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan
karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditunjukkan
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi
Sekolah tinggi ilmu ekonomi Malangkuςeςwara Malang. Banyak dukungan dan
bantuan dari berbagai pihak yang saya terima sehingga saya dapat menyelesaikan
skripsi ini. Atas dukungan dan

bantuan yang telah diberikan, saya ingin

mengucapkan terimakasih kepada :
1. Keluarga saya, terutama orang tua saya yang sangat saya cintai, alm. Bapak
Suparman dan ibuk saya Saudah yang selalu memberikan cinta, do’a dan
dukungan kepada anaknya. Terimakasih untuk tidak pernah lelah mendidik
anaknya hingga sekarang . Alhamdulillah, pencapaian adik sampai saat ini untuk
bapak dan ibuk, adik bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu juga karena
ingin memenuhi janji adik pada bapak waktu

bapak masih sakit dan bapak

bertanya kapan adik wisudah? Adik jawab insyaallah wisudah bulan oktober dan
yah Alhamdulillah

adik akan segera penuhi janji bapak. Untuk Kakak saya

tercinta, Yusuf Bachtiar yang selalu memberikan semangat, mendengarkan
curhatan dan terimakasih sudah mau bertanggungjawab atas diri saya dan keluaga
saat bapak tidak lagi bisa melakukannya. Tidak lupa keluarga besar saya yang
selalu mendukung dan mendo’akan saya. Terimakasih banyak. Alhamdulillah,
Faidah sudah lulus.
2. Ibu Dra. Istutik, Ak, MM, CA., CPA., yang sudah memberikan bimbingan kepada
saya dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih, Bu, Sudah bersabar, meluangkan
waktu untuk memberikan pengarahan dan masukan kepada saya. Para penguji, ibu
Dra. Lindananti, MM, pak Sugeng Hariadi, SE, MM, Ak, CA, dan pak Dr. Gatot
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Sujono, MA., yang sudah banyak memberikan masukan dan bantuan kepada saya
untuk membuat skripsi saya menjadi lebih baik lagi.
3. PT WIS, perusahaan yang sudah menerima saya untuk melakukan penelitian
disana. terimakasih sudah sangat banyak membantu dan selalu bersedia saya
repotkan.
4. WhatsApp Group “ Rumpi No Secret”, Memed, Niswa, Nia, Yessita dan Aris yang
hp nya rusak selalu ketinggalan info. Terimakasih dengan segala kebaikan dan
kegilaan kalian, mulai dari menyemangati kita yang lagi males-malesnya sampai
mengosip ngalor ngidul. Terimakasih untuk segala keceriaan, dukungan, info-info
yang selalu dibagikan. Thank you so much Guys, dan Alhamdulillah kita wisudah
Bersama, yaa.
5. Keluarga besar 813 TARANTULA organisasi yang sudah saya ikuti sejak pertama
kali masuk Kuliah. Terimakasih sudah pernah menjadi bagian dari diri saya, yang
banyak memberikan pelajaran, pengalaman dan mengenalkan saya pada orangorang hebat yang membuatku selalu berpikir positif dan selalu optimis dalam
menjalaani hidup. Terimakasih sudah membuat saya seperti sekarang. Kutipan
hidup yang selalu ku ingat dan ku amalkan dari sini yaitu “ Mental Kita bentuk,
fisik kita jaga, dan otak kita pakai”.
6. Teman satu bimbingan Mala dan Fajar yang tidak pernah capek memotivasi,
mengomeli ketika rasa jenuh datang menghampiri. Irma yang selalu ada ketika aku
membutuhkan pertolongan terimakasi banyak. Meskipun kita baru begitu dekat
disemester akhir tapi pengorbanan kalian tidak akan bisa kulupakan.
7. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih
banyak atas bantuan, pinjaman buku selama kuliah, dan hal-hal lain sehingga bisa
membawa saya sampai saat ini.
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Untuk semua pihak-pihak yang telah saya sebutkan, semoga Tuhan Membalas segala
kebaikan yang selah mereka berikan. Saya juga memohon maaf atas segala
kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ada dalam Penulisan Skripsi ini. Akan
tetapi, saya berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

Malang, 5 September 2017

NUR FAIDAH
A.2014.4.32602
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