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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan 

kasihkarunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Ssekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Malangkuçeçwara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, 

sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya 

mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Ibu Lidia Andiani, SE., MM., selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam 

penyusunan skripsi ini. Maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan 

dalam skripsi saya ini; 

2. Ibu Dra. Darti Djuharni, M.Si., Ibu Muniroh, SE., Ak., MM., CA., Bapak Dr. 

Hanif Mauludin., SE., MSi., dan Bapak Drs. Marli, MM., selaku dosen 

penguji yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran dan kritik 

untuk perbaikan skripsi saya sehingga menjadi lebih baik; 

3. Mami selaku orang tuaku yang sudah melahirkanku dan membesarkanku 

hingga sekarang. Terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung, dan 

memberikan perhatian dari awal penyusunan skripsi sampai setelah sidang. 

Terima kasih sebesar-besarnya buat mami yang selalu setia menemani setiap 

saat, kapanpun, dan dimanapun. Bahagia bisa membuat mami bangga karena 

anak pertamanya bisa lulus 4 tahun. Love you mom. ♥ 

4. Crystal, Baby, dan adik-adikku tercinta, Terima kasih selalu mendengarkan 

curhatan kakaknya di saat sedang jenuhdan mengalami kesulitan dengan 

skripsi ini. Terima kasih juga karena selalu memberikan motivasi untuk tetap 

semangat mengerjakan skripsi hingga selesai, bahkan menemani di saat 

sidang. 
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5. Sahabat setia dan teman hidupkuku dari semester 1 hingga sekarang, Amanda 

Rizki Nur Safitra, SE., maaf karena selalu merepotkan bahkan menyebalkan 

selama perkuliahan awal hingga saat mengerjakan skripsi, dari hal yang 

terkecil hingga terbesar. Terima kasih sebesar-besarnya buat doa, suka-

dukanya, tangis-tawanya, manis-pahitnya, dukungan, dan motivasi hingga 

skripsi ini selesai. Tidak menyangka bisa menjalin hubungan hingga sampai 

saat ini. Big Thanks love.♥ 

6. Teman-teman UKMK Apostolos, Wira, Deha, Jean, William, Ignas, Erick, 

Anton, Onyen, Nelia, Fendi, Vidi, Frendica, Novi Kasdi, dan semuanya yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu. Special thanks to all of you,guys! Terima 

kasih buat doa, dukungan, dan perhatiannya. Terima kasih juga ketika aku 

sakit parah kalian selalu memberikan dukungan baik moral dan materi, 

khususnya yang sangat begitu menguatkan sekali ketika kalian datang 

menjenguk untuk worship bareng-bareng itu sangat memberkati sekali, terima 

kasih sekali lagi terima kasih!!! God bless you all!; 

7. Teman-teman sepermainan Bolo Ruwet ABM, Terima kasih untuk semua 

keruwetan yang sudah kalian beri, hidup ini serasa berarti meskipun terkadang 

terasa amat menyebalkan. Kangen menghabiskan waktu dengan kalian seperti 

gabut di kamar kos seharian. Terima kasih buat semangatnya, teman-temanku 

terkasih. Doaku selalu menyertai kalian; 

8. Teman-teman tercinta di masa kuliah, Octabrina alias brindut, Icha alias icot, 

Dedi alias dedot, Roland. Terima kasih banyak karena telah hadir di hari 

sidang dan juga dukungan serta semangat yang selalu diberikan. Terima kasih 

buat momen-momen suka dan duka selama di masa perkuliahan. Senang 

sekali akhirnya bisa wisuda bersama; 

9. Teman-teman sebimbingan Zefanya, Cindy, Putri, Vivi, Thanks God I found 

you!. Walaupun kita dipertemukan di saat-saat akhir perkuliahan, but I’m very 

glad to have nice friends like you!. Momen-momen bersama kalian takkan 

terlupakan yang selalu kompak. Terima kasih buat semua bantuannya sampai 

skripsi ini selesai. Maaf kalau suka merepotkan  kalian. 
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10. Bpk Drs Jazuli rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk 

semua perhatian, kepedulian, kebaikan dan hati yang penuh dengan  rasa  

kasih yang sudah bapak berikan kepada saya, biarlah Tuhan saja yang 

membalas segala kebaikan bapak, tetap semangat ya pak!  

11. Bapa Ishaq Setiawan (opah) yang selalu mensupport saya dalam segi materi, 

terima kasih banyak opah, walaupun kita tidak memiliki hubungan darah 

tetapi Tuhan dapat memakai opah sebagai saluran berkat untuk aktifitas kuliah 

saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, semoga Tuhan 

Yesus Kristus selalu memberkati opah dan sekeluarga, Amin! 

12. Ibu Nita Hartoyo yang juga sudah berperan penting dalam kelanjutan 

perkuliahan saya, Terima kasih Ibu untuk segala bentuk bantuan yang sudah 

ibu berikan kepada saya, semoga Tuhan Yesus Kristus yang membalas seluruh 

kebaikan ibu kepada saya, diberkatilah ibu dan sekeluarga. Amin! 

13. Tante Dewi Rosita, S.Kom, M. Th, Terima kasih atas segala bentuk bantuan 

yang sudah tante berikan kepada saya, sungguh tidak pernah terpikirkan bisa 

mengenal tante, Terima kasih tante, Tuhan Memberkati tante dan sekeluarga 

amin. Dan semoga segera dapat Jodoh. Amin!. 

14. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Akhir 

kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu. 
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