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

Nya kepada saya sebagai hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan)”. 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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moral dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis “Mau Ayoo” (Bayu 
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Maidina Dwi Chintya, Muhammad Maulana, dan Patma Setiawati). 

Rahmadia Nur Aviani dan Ratna Dwi Lestari yang selalu memberikan 

dukungan serta support dikala susah dan senang di kampus setiap harinya 

dalam menyelesaikan skripsi ini untuk bisa wisuda bersama. Semoga kita 

semua menjadi orang sukses dimasa mendatang. 
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dikampus tercinta. 
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penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 
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kelemahan dalam skripsi ini. 
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