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Segala puji bagi Allah SWT  yang telah memberikan rahmat dan 

karuniaNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan 

penyusunan skripsi ini dengan judul  “Pengaruh Kondisi Keuangan,  Pertumbuhan  
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sarjana  pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercubuana.  
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Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  skripsi  ini  masih  jauh  dari sempurna 

dikarenakan  terbatasnya  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  dimiliki penulis.  

Oleh  karena  itu,  penulis  mengharapkan  segala  bentuk  saran  serta masukan 
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Jakarta, 25 Januari 2018  

 

`      Marina Safitri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




