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Ucapan Terima Kasih 

 

Penulis menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D. selaku ketua STIE Malangkuçeçwara 

2. Ibu Dra. Lindananty, MMselaku ketua jurusan akuntansi 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat, 

hikmat, dan penyertaanNya dalam segala proses perkuliahaan selama 3,5 tahun 

ini. Terima kasih yang dalam penulis sampaikan kepada mama tercinta (Endang 

Sulastri) yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa,perhatian, dukungan 

moral dan materil yang telah diberikan selama ini. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya skripsi 

ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. LINDANANTY, MM selaku dosen pembimbing terbaik yang telah 

banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga. Serta mengajarkan berbagai 

hal yang penulis belum ketahui dengan sabar, selalu memberikan semangat, 

saran dan kritik demi keberhasilan penulisan skripsi. 

2. BpkDrs.Hariyanto, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan masukan 

dan motivasi mulai dari semester 1 hingga saat ini untuk selalu semangat 

dalam menyelesaikan pendidikan ini. 

3. Seluruh bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

4. Semua keluarga,Mama, Papi, Cece, Koko, dan orang-orang terdekat yang 

menyayangi saya terimakasih atas motivasinya dan saran terbaiknya 

sehingga penulis mampu berjuang dan bertahan selama 3.5 tahun untuk 

menyelesaikan pendidikan ini karena bagi penulis meraih gelar sarjana 

bukan merupakan hal yang mudah. Terimakasih untuk semuanya. 

5. Sahabat-sahabatku Jessicha Lovely, Jessica Rajani, danMonic Christina 

teman satu kosyang selalu menemaniku dan selalu memberikan dukungan 
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terbaik selama perkuliahan. Terimakasih atas segala pelajaran hidup, 

terimakasih atas kenangan indah yang sudah yang telah kita lalui bersama 

sampai saat ini. 

6. Semuakeluarga besar APOSTOLOS khususnyan angkatan 2015 MAX-

GYepe & Novi ( my best partner) , Moon, Jeju, Chika, Joshua, Deris, Eko, 

Nadia, Dessy, dan masih banyak lagi. Terimakasihatas semua cerita, kisah, 

kasih sayang, pengalaman dan pembelajaran yang telah kita ukir dan lalui 

bersama, semoga kita semua dapat melewati proses pembelajaran hidup ini 

dan bisa sukses bersama.We Are One in HIM .  Tuhan Yesus Memberkati. 

7. HEBRON Youth Malang Terima Kasih karena sudah menjadi keluarga 

rohani kedua saya di Malang yang selalu mendoakan dan mensuport saya, 

memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama melayani Tuhan, 

memberikan bekal rohani dan menjadi tempat pertumbuhan kerohanian saya 

selama di Malang.  

8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih 

Semoga semua perbuatan baik dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis 

dapat kembali pula kepada kalian semua. Sekali lagi penulis mengucapkan 

terimakasih. 

 

 

Malang, 5 Maret 2019 

               Penulis, 

 

 

Maria Elleonora Magdalena 

  




