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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, penguasa semesta alam. Limpahan rahmat dan salam semoga tetap 

tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah 

membimbing kita semua menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

 Dengan terselesaikanya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dari orang 

yang ada disekitar penyusun dalam memberikan ruang dan waktunya, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun ucapkan beribu-ribu 

terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan serta do’a dalam 

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis secara khusus ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia yang 

tiada henti. Terima kasih atas ridho dan izin-Nya sehingga 

terselesaikannya skripsi ini.  

2. Orang tua tercinta, Bapak  Tri Hari W dan  Ibunda E. Rita Waty yang telah 

mendidik, tak pernah lelah dalam sujud panjang dan setiap do’a yang 

terlantun, kasih sayang, dukungan dan segalanya. 

3. Mama Anita Fianti dan Abah Saiful Ruhan yang selalu memberikan 

motivasi, nasehat, petuah, saran, bimbingan, dan arahannya selama dalam 

perkuliahan.   

4. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D selaku Pimpinan STIE 

Malangkucecwara Malang tercinta.  

5. Ibu Dra. Lindananty, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE 

MAlankucecwara Malang. 

6. Ibu  Lailatus Sa’adah, S.E, M.M selaku  dosen wali  dan selaku dosen 

pembimbing  yang telah memberikan saran dan bantuan kepada penulis 

selama perkuliahan  serta senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan 

saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Anang Amir Kusnanto, MM selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan banyak waktu, perhatian dan penuh kesabaran dan 

ketelitianya dalam membimbing penyusun. 

8. Bapak Dr. setiyawan, MS, Ibu Dra. Leila Salawati Chairat, M.Si, Ibu Rina 

Irawati, S.E, MM, dan Dra. Tutik Arniati, Ak., MM, CA. selaku tim 
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penguji skripsi yang berbesar hati menerima peneliti dalam diskusi ilmiah 

mengenai penelitian ini dan telah memberikan pengalaman luar biasa saat 

sidang skripsi.  

9. Seluruh dosen STIE Malangkucecwara Malang yang telah memberikan 

ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan, semoga dapat bermanfaat 

bagi penulis.  

10. Segenap staf dan karyawan STIE Malangkucecwara Malang atas 

bantuannya selama ini.  

11. Perpustakaan STIE Malangkucecwara Malang atas ketersediaan referensi 

dan data penelitian sehingga tercapai kelancaran skripsi ini. 

12. Kakak-kakak tercinta Mbak Rininta dan Mas Ipung, Kak Rendy dan Mbak 

Endah, Kak Rio, dan Kak Ronny yang telah memberikan dukungan dari 

segi moril maupun materil, serta adikku Rheynezha, Ibra, dan Aina yang 

selalu mengingatkanku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  

13. Sahabat tersayang yang tidak pernah bosan mengingatkan, memberikan 

dukungan dan nasehat : Rigina, Fani, Lylani, Umi, Mala, Aza, Hanif, 

Luluk, Aya, Fita, Risna, Tatik, Risa, Veda, dan Sevi yang senantiasa sigap 

dalam memberikan keceriaan dan kecermelangan. Terima kasih atas 

kebersamaan dan persahabatan kita. Tidak mungkin terselesaikan tanpa 

dorongan kalian.  

14. Teman-teman Akuntansi 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas nasihat dan kekompakan serta kebersamaan selama ini.  

15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan,  yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih setulusnya.  

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat mengucapkan jazakumullahu 

khairan katsira. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan 

ampunanNya, Sehingga pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini 

masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang 

membangun sangat penyusun harapkan.  

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan juga semua pihak. 

Malang, 18 Agustus 2017 

Penulis, 
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