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

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
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sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Dr. Hari Setiyawati, SE. Ak., 

M.Si, CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat - nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas anugerahNya dan 

ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada : 

1. Orang Tua, Adik serta kaka-kaka tercinta, yang telah memberikan 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

6. Rekan kerja serta atasan saya di kantor yang sudah mengijinkan saya cuti 

dalam mengurus untuk keperluan skripsi. 

7. Teman - teman yang selalu bersama dari semester 1, serta sahabat yang 

selalu menghibur dalam segala suasana dan selalu mendukung agar skripsi 

segera selesai. 

8. Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri penulis mohon maaf 
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