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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. 

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) 

pada Jurusan Akuntansi Stie Malangkucecwara Malang. Didalam penyusunan 

skripsi ini peneliti merasakan mendapat bimbingan yang sangat bermanfaat sekali.  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa 

arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya yang 

senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, serta kesehatan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  Alhamdulillah 

2. Orang tua,  Ibu dan Ayah tercinta, Diva mengucapkan terima kasih banyak 

kepada kalian berdua atas supportnya selama ini, untuk do’a yang tidak 

pernah putus untuk Diva. Terimakasih Ayah atas support financialnya 

sehingga Diva bisa menyelesaikan gelar sarjana. Dan Ibu terimakasih sekali 

untuk semangatnya. Thanks a lot....I’m so proud tobe your daughter.. I love 

you so much. 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM., Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

4. Dosen pembimbing Bapak Drs. SONHAJI, Ak., MS, CA yang dengan sabar 

membimbing dalam penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir saya 

mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan 

kesabaraan Bapak dalam membimbing saya. Untuk Bu Muniroh terimaksih 

telah meluangkan waktunya untuk membantu saya memberikan penjelasan 

tentang perpajakan.  

5. Pihak Galeri Investasi BEI STIE Malangkucecwara yang telah menerima, 

mengizinkan dan membantu peneliti dalam proses penelitian dan 

pengambilan data.   
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6. Untuk kakak-kakak ku tercinta Mbak Ayu, Mbak Intan, Mas Anang, Mas 

Dwi terima kasih banyak ya atas dukungan kalian yang luar biasa. Serta untuk  

keponakan-keponakanku Kenzie, Elhaqi, Maryam untuk celotehan kalian 

yang sangat menghibur. 

7. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Gabby, Dita, Riska, Putri, Asep susah 

senang sudah kita lalui bersama dalam penyusunan skripsi kita ini, terutama 

Onny you are the best friend  for me. Terimakasih Shohibah, Sheyla, Tiyas, 

Mbak Ay, Om Zud, Om Syam kalian selalu ada disaat aku butuh kalian. 

Terimakasih juga untuk Dhea, Sevi, Bebby, Exsa, Grace, Reza dan  geng huru 

hara yang sudah membantu . Tak lupa terimakasih untuk sahabatku “Gembels 

Squad” yang telah mendukung dari belakang layar. Special thanks for my 

special one  Bebe, you are my spirit, orang yang selalu setia menemani 

mengerjakan skripsi, direpotin tentang skripsi, kita berjuang bersama dan 

lulus bersama dan semoga kita juga sukses bersama. Amin. 

8. Teman-teman se UKM Jurnalistik, semoga ukm jas makin jaya. 

9. Dan untuk semua pihak (yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu) yang 

telah membantu dan memberikan dorongan kepada peneiti baik secara 

langsung dan tidak langsung. Serta semua pihak yang telah membantu 

peneliti dalam seluruh proses selama berada di STIE Malangkucecwara. 

Terima kasih untuk bantuannya. Semoga senantiasa mendapat berkah dari 

Allah. 

Peneliti menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. 

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan lebih 

menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin. 

 

Malang, 23 Agustus 2017 

 

 

Peneliti 


