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dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kedua Orang Tua, Adik, dan Keluarga Besar yang telah memberikan 

semangat, doa, dukungan moral dan materil kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE, M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 

vi 
 

5. Bapak Feber Sormin, SE., M.Ak., Ak., CA selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. 

6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Seluruh Karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana, terima kasih atas bantuan dan arahannya yang 

telah diberikan selama penyusunan skripsi. 

8. Kerabat penulis Indra Gunawan yang selalu memberi dukungan, semangat 

dan membantu untuk direpotkan selama skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat penulis Murni Utami, Rizki Andriani, Sarah Dwi, Tri 

Widia, Distia Pungki, Diva Ajeng, Ninu Dinuriyah, Shera Rusmala 

yang selama empat tahun berjuang bersama di Kampus Universitas Mercu 

Buana. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang menyenangkan, 

banyak memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi ini. 

Serta seluruh teman perjuangan saya yang tidak saya sebutkan satu persatu. 

10. Teman seperjuangan bimbingan Dewi dan Angel yang selalu membantu 

dalam penyusunan skripsi. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuan dan doanya untuk penulis selama penyusunan skripsi hingga 

selesai. 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 

vii 
 

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semuanya. Penulis 
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