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

yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 
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PERUSAHAAN”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

mercu Buana. 
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diberikan kepada penulis. Serta pihak lain yang telah membantu penulisan dengan 
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besar yang telah memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Para orang-orang spesial yaitu Rhandy Setiawan, Putri Khairun Nisa, Putri 

Utami, dan Sri Deviyani terima kasih atas perhatiannya tidak pernah 

bosan memberi nasihat dan dukungan serta menemani dalam pengerjaan 

penelitian ini. 

7. Para sahabat yaitu Annisa Maulita Sari, Jody Casandra, Eri Suryani, Sefly 
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Isabella Putri Anjani terima kasih sudah saling berbagi dan membantu 

selama masa kuliah ini. 

8. Seluruh teman-teman sekalian Mahasiswa/i Akuntansi Angkatan 2014 

UMB. .

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



 

vii 
 

9. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan skripsi. 

      Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 
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