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Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”. Skripsi ini merupakan syarat memperoleh 

gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 
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1. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Yusri dan Ibu Romenih, kakak laki-laki  

penulis Adha Nurul Fuad, kakak perempuan penulis Nurul Aini, adik 
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henti-hentinya kepada penulis, serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis. 

6. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis dari Dunia Kampus sampai 

semester akhir ini, Octhaviani Arbaniya. Serta teman seperjuangan dalam 

organisasi sampai semester akhir ini Fina Melinda Jumrotul Mu’minin, Aswi 
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telah membantu memberikan pengetahuan dalam mengolah SPSS dan 

bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir dengan penulis. Kepada 

rumah ungu sahabat dari semester 3 sampai dengan semester akhir, yang selalu 

memberikan dorongan dan kebahagiaan saat penulis sedang merasa kelelahan 
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7. Senior sekaligus mentor yang telah memberikan pengetahuan serta 

pengalamannya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan 
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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 
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