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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi 

Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntansi Publik (Studi Empiris 

Mahasiswa Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta dan Universitas Esa 

Unggul Jakarta)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana . 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Drs. Marsyaf, Ak., M.Ak., CA 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis.  

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan alhamdulillah 

atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin 

berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini terutama kepada : 
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penulis untuk menyelesaikan kuliah selama 4 tahun ini. Semoga 

persahabatan kita tidak hanya sampai disini, terus berjuang untuk impian 

kita masing-masing dan sukses untuk kita semua. 

8. Keluarga Besar alumni OSIS SMPN 7 Tangerang : Nadya, Mega, Ica, Alen, 

Ari, Imel, Ikih, Ceceu, Apri. Terimakasih atas doa, dukungan dan tawa 

canda yang selalu kalian berikan untuk penulis. 

9. Seluruh teman-teman Akuntansi (Reguler I) angkatan 2014 dan lintas 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 

karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh 

karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 
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maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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