KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya tertuju kepada ALLAH SWT.
Semoga rahmat, salam dan berkah-Nya terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW,
para sahabat, dang pengikutnya sampai akhir jaman. Hanya ridho ALLAH SWT,
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari
sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimilki penulis. Meskipun
demikian, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan
skripsi ini dengan baik dan benar.
Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan
rintangan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam
hambatan dapat teratasi. Oleh karena itu penulis dengan tulus mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Prof. Dr.Ngadino Surip selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr.Harnovinsyah, Ak., M.Si.CA,CIPSAS,CMA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dr.Fardinal, SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Marsyaf SE., AK., M.AK. Dosen pembimbing yang mengajarkan
banyak nilai-nilai baru kepada penulis serta memberikan solusi-solusi
cerdas mengenai hal-hal yang penulis bingungkan berkaitan dengan
penelitian. terima kasih telah meluangkan waktu di sela-sela jadwal
bapak yang sangat padat untuk berdiskusi dan memberikan masukan
yang sangat berarti.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana atas
segala ilmu dan pengalaman berharga yang diberikan selama ini kepada
penulis.
6. Orang tua dan Keluarga selalu senantiasa memberikan semangat,
motivasi, dukungan, nasihat kepada penulis dalam menyelesaika skripsi
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ini. Terima kasih atas doa yang selalu dicurahkan bagi penulis agar
menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara serta kebanggan
keluarga. semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan kesehatan dan
kebahagiaan untuk Ayah dan ibu didunia dan diakhirat.
7. Seluruh responden dala penelitian ini yang bersedia meluangkan waktu
di sela-sela kesibukannya demi berjalannya penelitian ini.
8. Kepada saudara-saudara saya yang terus memberikan semangat dan
dukungan serta memberikan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman, kerabat, dan pihak-pihak terlibat dalam penelitian ini
yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 27 Februari 2019

Rifky Armanda fadillah
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