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segenap ilmunya. 

6. Bapakku (alm) Drs. Burhan yang selalu berkorban semasa hidupnya untuk 

penulis bisa seperti sekarang ini, mamahku Rohana yang sampai saat ini 

selalu berjuang tiada henti untuk menggantikan sosok bapak sekaligus 

mamah untuk penulis terima kasih atas segala dukungan dan kasih 

sayangnya serta doa-Nya yang tak pernah putus, serta Abang tercinta 

Achmad Muhazir Burhan dan adik tercinta Muhammad Al Farizin. 

7. Teman-teman seperjuangan dari masuk kuliah Ika Agustiani, Risky Yoni 

Septiana, Novalita Ramalusia Putri, Cicha Hardiyanti, Julia Adinda Siti, 

Afri Rufaidah ‘Amaliah, Rachmatanti Apriliani, dan Dian Wahyu 

Ningrum yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk 

penulis. Semoga persahabatan kita terus berjalan dengan baik 

8. Teman- teman tercinta penulis Nurul Baiti, Fitria Nugra Heni,  Gokmatua 

Siregar, Seruni Ocneshia, Deza Novendra dan Halim. Persahabatan yang 
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9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Akuntansi  S1 angkatan 2015 yang tak 

bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan motivasi serta 

doanya. 

10. Teman satu bimbingan Alfiani Dena Safitri & Neni Agustianingsih yang 
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Terimakasih 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 masukkan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. Akhir kata dan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon 

maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan skripsi ini.  
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