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Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Fitri Indriawati 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, 
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telah mencurahkan anugrahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:  
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Aprilia, adik laki-laki penulis M.Abdul Aziz Maulidy, Kakek penulis Bapak 
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http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 
 

cinta dan kasih sayang yang abadi, semangat, nasihat, motivasi, hiburan dan 
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kepada penulis. 

6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Periode 2017/2018. 

Terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, canda tawa, suka duka yang 

dilakukan bersama penulis. 

7. Kakak Sepupu penulis Puri Wulan, Paman penulis Shofyan Mukhlis, dan Para 

Saudara yang bekerja dirumah penulis. Terimakasih atas dukungan, doa, dan 

bantuan yang diberikan kepada penulis. 

8. Teman seperjuangan sejak awal kuliah sekaligus sahabat penulis Aulia Caesa 
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kebersamaan, motivasi, bantuan, do’a, sekaligus penghibur penulis. 
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menyusun skripsi. Teman seperjuangan kuliah Abi Wisnu. Terimakasih atas 

kebahagiaan, motivasi, doa, bantuan yang telah diberikan untuk penulis.  
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Apip, Gagas, Aswi, Lulu, Imel, Rini dan teman-teman lainnya yang tidak bisa 
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membantu penulis. 
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 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
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