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 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
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Ak.,M.SI.,CA.,CIPSAS,CMA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-
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saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 
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khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan 

segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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