KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul

“Pengaruh

Standar

Akuntansi

Pemerintah,

Ketidakpastian

Lingkungan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan
Keuangan”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 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 Ibu Swarmilah Hariani, SE.,
M.Acc., CIBA, CBV 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 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:
1. Kedua Orang Tua tercinta yang sangat luar biasa, Ibu Siti Chotimah dan
Bapak Slamet Sugianto serta kakak –kakak tersayang terima kasih untuk
do’a, dukungan moril, kasih sayang dan Ridhonya yang selalu diberikan tiada
henti.
2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS. selaku Rektor Universitas
Mercubuana.
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3. Bapak Dr. Harnovinsah,Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA 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. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana,
khususnya dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang
sangat bermanfaat bagi penulis..
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang
selalu penulis repotkan ketika menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Kepala SKPD, Kepala bagian keuangan/ pelaporan dan staff bagian
keuangan/ pelaporan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Administrasi Jakarta Selatan yang telah bersedia menyediakan waktu untuk
menjadi responden dalam penelitian.
8. Para sahabat seperjuangan selama tiga tahun terakhir ini, , Dinar Rizki
Fadillah, Naila Nuronia, Nurwulan Anissaroh, Husna Nurbaiti, Widya
Aryanti, Khoirunnisa, Fifi Nuraidah, Gita nurlaila, Yunita dan Muh Syahrul
Arifin Terima kasih untuk kebersamaannya, dukungannya, motivasi dan
keceriaan selama masa-masa kuliah.
9. Para teman satu bimbingan dan khususnya yang melakukan penelitian di
SKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan Annisa wulandari yang selalu saling
memberikan dukungan satu sama lain pada saat melakukan penelitian.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
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karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan
dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada
umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis
mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 15 Desember 2018

Penulis
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