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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 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Dan Pemahaman Pelaku 

UMKM Atas Penerbitan SAK EMKM (Studi Survei Wilayah Kota Jakarta 

Timur)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

Jakarta. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan 

skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti 

bagi berbagai pihak, khususnya Bapak Febrian Kwarto, SE, M.Ak, Ak. 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 haturkan 

Alhamdulillaah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan Anugerahnya 

dan ingin berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip D selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana.  

2. Bapak Dr. Harnovinsah, MS.i, Ak., CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Fardinal, SE, MS.i, Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

4. Bapak Febrian Kwarto, SE, M.Ak, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing 

atas segala bimbingan, saran dan semangat dalam penulisan skripsi ini.  

5. Seluruh dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

6. Bapak, Ibu dan Kakak saya tercinta yang telah memberikan semangat, 

doa dan dukungan moral dan material yang tiada henti-henti nya 
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kepada penulis serta memberikan semangat dan memberikan dorongan 

yang kuat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Untuk sahabat-sahabat yang luar biasa Yuli Hermawati, Fitriyani, 

Tony Kamaludin, Dinda Bekti yang telah membantu, memberikan 

dukungan, berbagi ilmu pengetahuan dan telah melewati perkuliahan 

baik suka maupun duka dari awal hingga akhir semester perkuliahan. 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2013 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas 

kebersamaannya dalam menuntut ilmu. 

9. Seluruh sahabat saya di tempat kerja PT. Havas Media Group yang 

selalu  mendukung saya dan memaklumi sibuknya saya yang bekerja 

sambil kuliah. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, 

terimakasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

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 bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca 

pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis 

mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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