
v 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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Ak.,MM.,M.Si.,CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, 

waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Atas kekuatan Allah SWT yang 

telah mencurahkan anugrahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 
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3. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan perhatian, doa, dukungan 

moral, dan material yang tiada hentinya serta memberi semangat dan 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Calon pendamping hidup, Dedy Nur Hidayat yang telah memberikan 

semangat dan motifasi, serta dukungan dalam penulisan ini. 

6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi di Universitas Mercu 

Buana yang selalu berbagi dan bersama-sama dalam menempuh ilmu, 
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7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh 
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