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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadirat Alah SWT karena berkat limpahan rahmat dan 

hidayahNya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada fakultas ekonomi, program Akuntansi STIE Malangkucecwara, 

Malang.  

Ucapan terimakasih terbesar saya sampaikan kepada Apap tercinta Hamid 

Latupono dan Ibunda yang sangat dirindukan Alm. Rosmariny Latupono atas doa, 

dukungan dan pengorbanan yang selalu diberikan sehingga saya dapat 

menyelesaikan studi saya. Tak lupa saya bersyukur atas segala dukungan, tekanan, 

kasih sayang, dan hinaan yang diberikan oleh kakak-kakak saya yang tersayang 

abang On latupono, kak Eci Quinn Latupono, ta Pit Johnny’s Wife LatuponO, kak 

Tasya , Bang Dhenny dan  Alm. Abang Dhonny Bachmid yang  menjadi panutan, 

terimakasih banyak karena bantuannya akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan 

dengan baik. 

Selanjutnya saya hanturkan terimakasih kepada Bapak Drs Djoko Sugiono, MM 

selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan dukungan, arahan serta 

bimbingan selama saya menyelesaikan tugas akhir saya. Dengan segala hormat 

dan kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Drs. Bunyamin, MM, Ph. D selaku ketua STIE 

MALANGKUÇEÇWARA. 

2. Rr. Widanarni Pudjiastuti, Dra, Ak, M. Si., CA selaku ketua jurusan 

Akuntansi. 

3. Drs. Sunarto, Ak., MM., CA selaku dosen wali yang telah memberikan 

saran dan bantuan kepada penulis. 

4. DR. Drs. Aminul Amin, MM, CPAI selaku dosen penguji yang telah 

menguji dan meberikan saran kepada penulis. 
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5. Dra. Lidia Andiani, M. M. selaku dosen penguji yang telah menguji dan 

memberikan saran kepada penulis. 

6. Drs. Tachjuddin,M. M  selaku dosen penguji yang telah menguji dan 

memberikan saran kepada penulis. 

7. Drs. Moh. Syadeli , MM, Ak, CA selaku dosen penguji yang telah menguji 

dan memberikan saran kepada penulis. 

8. Seluruh dosen STIE MALANGKUÇEÇWARA yang telah memberikan 

ilmu kepada penulis selama masa studi sehingga penulis memiliki dasar 

pengetahuan dalam penyusunan skripsi. 

9. Dan terimakasih kepada “BURONAN” selaku partner in crime terbaik, 

yang selalu bersama dalam suka maupun duka dalam empat tahun drama 

perkuliahan ini, Ordiana selaku dospem 2, Huis12 Muin, Prisilla Kumis 

Tipis, Dewi Komer Latupono, Lalalalong, Elisabeth Cabe Kanijara, 

Gracella Awkarin Nahak, Yayak Queen, Diana Siomay Kamilla, 

Riesty_ta. Juga kepada teman rasa saudara Lia Dramaqueen Samsiar yang 

sering mensponsori liburan-liburan disaat yang tidak tepat. Dan kepada 

para rakat lain, serta teman-teman yang selalu mendukung, menghibur dan 

yang selalu ada bersama penulis dalam melalui susah dan senang. 

 

  


