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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan 

baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh 

gelar Strata 1 di Fakultas Ekonomi pada Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Malangkuçeçwara Malang. Judul skripsi yang diajukan penulis 

adalah “Analisis Pengaruh Kemampuan Keuangan Mahasiswa Bidikmisi Terhadap 

Prestasi Belajar Dengan Motivasi Belajar Dan Cara Belajar Sebagai Variabel 

Moderating”. Penelitian ini dilakukan di kampus STIE Malangkuç󠇌eç󠇌wara Malang 

dengan mahasiswa Bidikmisi angkatan 2013 sebagai responden. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis juga menemui banyak 

rintangan dan hambatan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis akan 

menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung dan 

memberikan nasihat serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dengan 

baik. Ucapan terimakasih penulis kepada yang terhormat : 

1. Drs.BUNYAMIN, MM, Ph.D selaku Ketua STIE Malangkuçeçwara 

Malang yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian skripsi 

sebagai bahan untuk penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan lancar. 

2. Dra.TUTIK ARNIATI, Ak., MM, CA. selaku Pembantu Ketua I yang telah 

membantu penulis mendapatkan informasi mengenai pendaftaran 

mahasiswa baru khusunya jalur Bidikmisi 

3. Drs.TAUFIK DJAFRI, MM selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

sabar membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya 

dengan baik dan lulus dengan nilai A. 

4. Drs.ZAINUL ARIFIN, MM selaku Dosen Wali selama menempuh 

perkuliahan yang selalu memberikan solusi ketika penulis berkonsultasi 

dengan masalah yang pernah dihadapi selama masa perkuliahan. 
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5. Dra.LINDANANTY, MM. selaku Kepala Program Studi manajemen yang 

telah mengurus hal-hal yang dibutuhkan mahasiswa Manajemen dan 

sekaligus mengurus mahasiswa Bidikmisi sehingga penulis dapat 

melakukan aktivitas belajar mengajar dengan terarah. 

6. Staff dan Dosen yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan 

sehingga dapat lulus dengan baik serta dapat menjalankan kegiatan 

perkuliahan dengan lancar. 

7. Bapak Moch.Ansori dan Ibu Nur Khasanah selaku orang tua penulis yang 

telah memberikan dukungan penuh dan motivasi yang tidak ada hentinya 

baik berupa finansial maupun non finansial sehingga dapat menyelesaikan 

perkuliahan tepat waktu dan dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan 

memuaskan. 

8. Keluarga besar yang juga mendukung dan memotivasi  sehingga mampu 

menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

9. Aditya Putra Pratama sebagai teman special sekaligus penyemangat dalam 

hidup yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta menemani suka 

duka ketika masa kuliah dari awal masuk kuliah hingga perkuliahan selesai. 

10. Teman seperjuangan dari semester awal “Comel’s Club” yang 

beranggotakan Widha, Septi, Yunita, Sulastri dan Risna yang selalu bawel 

dan selalu ingin yang terbaik buat temannya, yang memotivasi dan 

membantu dalam proses kuliah maupun hal yang lainnya. 

11. Ibu Kos dan teman-teman kos di Jl. Candi Kalasan IV No.15 yang sudah 

memberikan tempat tingga selama kegiatan kuliah berlangsung serta 

bantuan teman-teman dalam hal kuliah maupun urusan rumah kos dan lain 

sebagainya. 

12. Teman-teman TNV dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu-satu. 

 

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang baik untuk semuanya. 

Demi perbaikan selanjutnya, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran 
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yang membangun. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi 

umum serta bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 

        

 

       Malang, 01 September 2017 

 

 

            Penulis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


