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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan kasih karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Pengendalian Internal, 

Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance 

Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi” Penyusunan skripsi ini 

merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak khususnya kepada Ibu Dr. Erna Setiany, 

SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan saran, 

waktu, bimbingan, semangat dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang 

telah diberikan kepada penulis. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta Papa Prihatno Sandhie Sasongko dan Mama 

Erlinda Sari, dan Andika Putra yang telah memberikan semangat, nasehat, 

doa dan dukungan moral serta material sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS. selaku Rektor 
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3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak, M.Si, CA, selaku Dekan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. 

5. Bapak Drs. Suharmadi, M.Si, Ak., selaku Dosen Workshop Tugas Akhir 

Proposal Skripsi yang sangat baik dan berjasa dalam memberikan arahan 

pada penulis 

6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Universitas 

Mercubuana. 

7. Untuk Rohmat yang selama ini memberikan dukungan,mendengarkan 

setiap keluhan, memotivasi dan menemani penulis menyebarkan kuesioner 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

8. Untuk Regina Silaban, Reza Devi Sormin, Evayana Sidabutar, Sifa 

Fauziah, Theselia dan Yulia Rona Ayu sahabat yang selalu membantu 

membimbing dan memotivasi dalam proses skripsi dan telah memberikan 

kesan yang berarti selama perkuliahan. 

9. Untuk Gilang Bastian Dwi Raharjo, Handika Tintanegara, Murni, Reza 

Agung, Gebbie dan Pandu Priasticho sahabat seperbimbingan yang telah 

yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan. 

10. Untuk teman PMK yang telah memotivasi dan menyemangati dalam 

penyusunan skripsi ini, khususnya Kak Ester Banari yang telah memberi 

semangat dan membantu dalam doa. 
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11. Seluruh teman-teman seperjuangan di Akuntansi S1 angkatan 2015 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuan, motivasi dan 

dukungannya. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dalam penyajian data. Maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca supaya bisa menjadi 

sempurna dalam tugas akhir ini. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Skripsi ini bisa 

bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. 
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