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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas rahmat dan kehendak-Nya, saya dapat menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Esa Unggul.  

Saya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat berjalan lancar tanpa 

bantuan, bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Oleh 

karenanya, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.  

2. Bapak DR. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU selaku Rektor 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak DR. Tantri Yanuar R. Syah, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Esa Unggul . 

4. Bapak Ickhsanto Wahyudi. SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan/Program 

Studi Akuntansi Universitas Esa Unggul. 

5. Ibu Menik Indrati, SE., M.Ak dan Bpk. M. Hendri Yan Nyale, SE., M.Ak 

selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan 

pikirannya guna membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini, baik secara materi maupun teknis, serta atas kritik dan saran 

yang telah diberikan. 

6. Ibu Barlia Annis Syahzuni, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna membantu dan 

memberikan arahan serta bimbingan selama proses penulisan dan 

penyusunan proposal skripsi ini, baik secara materi maupun teknis, serta 

atas kritik dan saran yang telah diberikan. 

7. Seluruh Staff Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Esa Unggul yang telah membimbing, mengajar, 

mendidik dan memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

penulis. 

8. Orang tua tercinta, mama dan papa yang telah memberikan kasih sayang 

dan doa serta dukungan dalam segala hal untuk putrinya.  

9. Saudara tercinta Muchamad Ati Kulibat selaku kakak yang selalu 

memberikan dukungan kepada saya selama penyusunan Skripsi ini yang 

selalu ada dan selalu membantu serta membuat suasana hati selalu bahagia 

dalam menyusun skripsi ini. Selalu memberikan motivasi untuk terus 

berjuang secepatnya menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Akuntansi Angkatan 2017 yang 

telah banyak memberikan semangat, dukungan, motivasi serta masukan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2017 yang terus memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebut satu 

persatu terima kasih atas dukungan dan doanya. 

 

Seraya memohon doa agar Allah SWT membalas amalan dari semua pihak yang 

telah membantu penyusunan skripsi ini.  

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 

yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun darisemua 

pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua 

pihak.  

 

 

 

Jakarta, 29 Januari 2022 

 
(Nurul Azizah) 

 


