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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah member 

rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka menyusun skripsi ini, 

berkat bantuan berbagai pihak maka proposal ini selesai tepat pada waktunya. 

Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 

memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Progran Studi S1 pada 

Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis menyadari sejak awal hingga akhir 

penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan materiil maupun dukungan moril 

dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesimpulan ini, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. Arief Kusuma, AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Dr. MF. R Arrozi, SE, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Esa 

Unggul.  

3. Terima kasih saya buat pak Dr. H. Suratno, SE, MM, AK yang telah 

membimbing penulis dengan sabar sehingga bisa menyelesaikan proposal 

skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Darmansyah.Ak.M.M Selaku Dosen Penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk menguji di dalam Sidang Skripsi saya. 

5. Bapak Drs. Daulat Freddy. Ak.M.M Selaku Dosen Penguji yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk menguji di dalam Sidang Skripsi saya. 
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6. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun 

materil serta motivasi yang sangat besar kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Para Dosen  serta Staff di Fakultas Ekonomi Esa  Unggul yang telah 

memberikan bekal ilmu pendidikan dan wawasan. 

8. Bapak Munawar Muchlish,SE, AK, M.Si yang telah memberikan saran 

terhadap judul skripsi saya. 

9. Terima kasih kepada Meis Torsina, Mega Purnamasari, Putri, Deni Saputro, 

Arland Satria, Bayu Dwi Prasetyo, Anggoro Restu, Ulfy, Aning, Aji Iksani 

Nugraha, Kiki, Retha, yang telah membantu dalam memberi semangat dan 

membantu dalam membuat proposal skripsi ini. serta teman-teman Ekonomi 

khususnya Akuntansi angkatan 2009 atas kebersamaannya selama ini dan 

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan, doa, dan dukungannya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah 

SWT amin. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis hingga selesainya skripsi ini. 
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 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, 

maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang 

membangun guna penyempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai informasi bagi semua yang membutuhkan 
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