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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT serta 

shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa penulis rasakan, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul adalah “Kesiapan Dosen 

Akuntansi Dalam Mengajarkan Materi IFRS Pada Mata Kuliah Akuntansi 

Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Medan”. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Dan penyusunan skripsi ini tidakakan terselesaikan 

tanpa bantuan, dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs.Kustoro Budiarta,ME  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs.H.Thamrin,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak, SE,M.Si,Ak,CA selaku ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen penguji 

penulis. 
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5. Bapak Dr.Nasirwan, SE,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakutas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak  Drs.La Ane M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

Dosen Penguji penulis selama kuliah di Jurusan Akuntansi. 

7. Ibu Khairunnisa Harahap,SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah berkenan meluangkan waktu membimbing dan mengajarkan banyak 

hal dengan baik selama bimbingan skripsi. 

8. Ibu Yulita Triardiarti,SE,M.si,Ak selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama masa 

perkuliahan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. 

10. Seluruh Civitas Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 

11. Teristimewa dan khusus untuk kedua orang tua penulis (Ayah Dan Bunda) 

dan adik-adikku yang dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan baik 

secara do’a, moril, materiil dan selalu memberi semangat baik dalam 

keadaan apapun, beribu ucapan terima kasih pun tidak akan pernah sanggup 

apalagi menutupi apapun yang telah kalian beri dan kalian korbankan 

selama ini. 

12. Terima kasih Kepada Abangda Fachrizzu yang tak bosan-bosan 

membimbing dan terus memberikan semangat kepada penulis. 

13. Terima kasih kepada seluruh abang dan kakak baldah yang tak pernah lelah 

mengingati dan menasihati penulis. 
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14. Terima kasih untuk seluruh teman-teman di Jurusan Akuntansi 2011.  

15. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu 

yang telah memberikan dorongan, bantuan dan bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima 

kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan-Nya. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat member manfaat bagi dunia 

pendidikan terutama bagi penulis. 

 

       Medan,    September 2015 

       Penulis 

 

        

       Siti Aisyah Al fatih 


