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KATA PENGANTAR 


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak 

sanggup ku menghitung betapa banyak ni’mat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT 

limpahkan, ni’mat kesenangan dan kecukupan, rahmat do’a yang Kau kabulkan dan 

keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguranMu 

sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat 

berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW 

yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di dunia. 

 

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE MALANGKUÇEÇWARA MALANG. 

Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA, 

VOLUME USAHA DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PENINGKATAN 

SISA HASIL USAHA DI KUD SUMBER MAKMUR NGANTANG “  

 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat 

kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi 

yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

 

Pada kesempatan ini penulis ingin megucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Drs. BUNYAMIN selaku Rektor STIE MALANGKUÇEÇWARA 

Malang.  

2. Ibu Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., Msi., CA selaku Ketua 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE MALANGKUÇEÇWARA Malang 
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yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sewaktu kuliah semoga 

ibu selalu sehat dan dalam lindungan Alloh SWT.  

3. Ibu Dra. SRI INDRAWATI, M.M selaku Pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini semoga ibu selalu diberi 

kesehatan dan mendapat pahala atas ilmu yang telah diajarkan. 

4. Bapak Dr. SETIYAWAN, MS selaku Dosen Wali yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan sewaktu kuliah semoga bapak selalu diberi 

kesehatan dan dalam lindungan Alloh SWT selalu.  

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta Ernalisa yang telah mencurahkan kasih sayangnya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan 

baik. 

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi STIE MALANGKUÇEÇWARA Malang 

yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu 

pada almamater ini. 

7. Pimpinan serta staf dan seluruh pengurus dan karyawan KUD Sumber Makmur 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang telah memberikan informasi dan data 

kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

8. Kakak ku tercinta Mei Sella S, SE. dan Agustin Wulan, SE. Ageng Hardi, S.K.H 

dan buat keluarga ku yang selalu setia mendoakan ku serta menjadi motivasi ku 

untuk menjadi yang terbaik. 

9. Kakanda ku tersayang Cimeng yang selalu memberikan semangat dan motivasi 

yang selalu setia menemani ku. 

10. Sahabat dan teman – teman Chinintya L, Alfiana Sucia, W. Aris, Ria Rahmawati, 

Monica Irma, Nicmah dan tidak bisa ku sebutkan semuanya.  

 

Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi siasia 

jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun dan 

memanjatkan doa semoga diberi limpahan rezeki. Semoga Skripsi ini berguna dan 
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bermanfaat untuk kita semua khususnya pada disiplin ilmu yang sama. 

Sesungguhnya perjalanan hidupku dan waktu matiku hanya engkau yang tahu ya 

Allah, akulah yang berkewajiban berikhtiar, berdo’a dan beribadah kepadaMu. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

 

Malang, 9 September 2017 

Penulis 

 

 

 

ANDITA ADISURYA ANDINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


