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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas
rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini dengan baik. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi
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Terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
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Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan
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M.Si., CA selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan saran,
waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat
bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada:
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yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi
ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Universitas Mercu
Buana yang telah membagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala Bagian OPD, staff dan kepala bagian akuntansi yang bekerja di
Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang yang telah bersedia
menyediakan waktu untuk memberikan bantuan selama pengumpulan
data.
7. Untuk Mamah dan Papah tercinta dan keluarga besar yang tidak
pernah berhenti memberikan semangat, do’a, motivasi, nasehat dan
kasih sayang dalam setiap prosesnya hingga saya bisa menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
8. Erma Maulida, Elvira, Ananda Agustina, dan Debby Rachmasari,
teman satu bimbingan dan teman bertukar pikiran, semoga kalian
sukses selalu.
9. Sahabat terdekat Yogi Maizir yang telah memberikan banyak motivasi
dan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga
sukses dalam pekerjaannya nanti.
10. Sahabat-sahabat saya Tami Triana, Maily Sakinah, Ristya Ningrum, Fitri
Hasanah Andini, Indra Wikananda, Elfandino, Fadel Alamsyah, dan
Dabiel yang telah memberikan gelak tawa, semangat, dan rasa
kekeluargaan. Semoga kelak kita dapat mewujudkan impian kita bersamasama dan selalu menjadi keluarga.
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11. Sahabat sejak SMP Della Utami, Maharanti, dan Ibrahim Malik yang
senantiasa menjadi sahabat saya hingga saat ini.
12. Semua teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan suka
dukanya selama menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana.
13. Seluruh staf Tata Usaha Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah membantu kelancaran
proses administrasi.
14. Semua pihak yang telah membantu, memberikan doa dan semangat yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
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.

Jakarta, 29 Januari 2018

Suci Nurul Liandini
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