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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
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dalam kurikulum program studi Akuntansi dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis 

menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, 

namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari 

Allah SWT sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Muslich, SE., M.Sc., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Airlangga. 

2. Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si., Ak., CMA selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 
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4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 

yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama menempuh studi 

Program Sarjana (S1) Akuntansi. 

5. Teman-teman Akuntansi‘11, Manda, Dina, Ni‘ma, Kiwek, Prili, Stephanie, 

Brina dan Kawan-kawan AKS1 yang lain atas kebersamaan, dukungan, 

motivasi, doa, dan waktu yang diluangkan untuk berbagi, berdiskusi, dan 

sumbangan pikiran yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi. 

6. Papa, mama, ibuk dan adik yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

doanya dengan setulus hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 

dengan baik dan tepat waktu. 

7. Farah Nurul Aini atas waktu yang diluangkan untuk berbagi, berdiskusi, dan 

sumbangan pikiran yang telah diberikan. 

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan 

berkahNya. Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 

 

 

 

 

 




