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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

kerana atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik dan tepat tepat waktu. Penulisan Skripsi yang berjudul Pengaruh 

Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Transparansi 

Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada OPD Kota Serang). Ini 

dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana.  

 Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi 

masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan dalam pengetahuan dan 

pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat 

membangun dari pembaca agar penulisan skripsi ini berguna dimasa yang akan 

datang. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu 

Nurlis, SE., Ak., M.Si., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

saran dan waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang 

sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., selaku Ketua Program Sudi Strata-1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh dosen-dosen dan staf Program Studi Akuntansi Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kedua orang tua saya yaitu Bapak M. Nadapdap dan Mama T. Purba, terima 

kasih atas dukungan, doa dan juga nasehat – nasehatnya. 

6. Adik saya Junita, dan Daniel yang selalu memberikan doa dan semangat 

kepada penulis saat penulisan skripsi ini. 

7. Teman saya Veranica, Zunita, Magfiroh, Euis, Eny, Erlia, dan  pemuda/i GPI 

Grogol yang selalu memberikan  semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh rekan-rekan kerja saya yang bekerja di PT. Bersaudara Inti Corpora 

yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Akuntasi S1 angkatan 2013 yang tidak 

dapat saya ucapkan satu-persatu, atas kebersamaan selama menuntut ilmu di 

kampus Mercu Buana. 

 Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu 

pengetahuan bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan. 

         

Jakarta, 30 Januari 2018 

 

 

Apriyani 

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




