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menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat dari orok Anida Rahmi yang selalu memberikan semangat dan do’a 

yang baik, serta sahabat Betuju (Pandu, Rama, Fanny, Yuni, Vini)  yang 

selalu memberikan kebahagiaan serta kerecehan nya kepada penulis. 

9.  Teman-teman seperjuangan, satu bimbingan dan teman diskusi bareng, 

Aswin, Fiona, Pina, Ankur, Rina, Imel, Juju, Kimal, Eggi (guru besar), Arif, 

Gagas, Ivan, dan teman-teman akuntansi 2015 yang tidak dapat penulis 

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



vii 
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mengajarkan penulis dalam  menyusun skripsi ini. 
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yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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