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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya 

maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian strata satu (S1) dengan jurusan Akuntansi di Universitas Esa 

Unggul Jakarta. 

Skripsi ini dapat terwujud  karena arahan dan bimbingan Ibu Yosevin Karnawati, SE, MM, 

M.Ak sebagai dosen pembimbing utama kepada beliau saya mengucapkan terima kasih. 

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan 

setinggi–tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada: 

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

2. Bapak M. F Arrozi Adikara, SE, M.SI,Akt, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Esa Unggul. 

3. Ibu Yosevin Karnawati, SE, MM, M.Ak selaku Pembimbing Materi dan Teknis  yang 

senantiasa memberikan waktu, mendukung serta memberikan banyak pengarahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. 

4. Para dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah membekali 

penulis dengan ilmu akademik selama ini. 

5. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Esa Unggul yang telah membantu dan selalu 

memberikan semangat kepada penulis, Bu Astrid, Bu Tuti, Pak Udin, Mba Dewi, Mba 

Mia, Mba Mamah, Pak Yul dan Bang Robert. 
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6. Yang tercinta kedua orang tuaku, khususnya kepada papa ku tercinta (alm) H. Sudarman 

terima kasih atas do’anya selama ini serta motivasi yang tiada hentinya kepada penulis. 

Terima kasih pula untuk mama ku tersayang Hj. Muslikah, karena kasih dan sayangmu 

membuatku tetap kuat dan yakin untuk mampu menyelesaikantugas akhir ini. 

7. Kakakku Susilo terima kasih telah memberikan kasih sayangnya serta dukungan moril 

yang tidak henti–hentinya kepada penulis. 

8. Yang selalu senantiasa memberiku semangat menyelesaikan tugas akhir ini, suamiku, 

Adhika Siswanto. 

9. Teman–teman seperjuangan penulis Fentri, Novita yang selalu memberikan semangat 

serta motivasi kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, 

oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir 

kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 
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