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Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
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memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Sehubungan dengan penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis ingin 
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6. Saudara-saudara saya Kak Michael, Kak Reni, Vera, Ari dan Marcella yang 

selalu memberikan dukungan serta doanya. 

7. Untuk Muhammad Hanif Suryadi yang telah menyemangati dan selalu ada 

dalam proses pembuatan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

8. Untuk Sahabat-Sahabat saya Shabrina Prilenta, Nia Mardiana, Emelia 
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telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

9. Untuk PE Sahabat Seperjuangan saya Anjelina, Hazhiyah, Herawati, Cindy, 
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masukan bagi penulis guna memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
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