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berlimpah. 

2. Bapak  Dr.  Ir.  Arissetyanto  Nugroho,  MM.,  selaku  Rektor  

Universitas Mercu Buana 

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



vi 
 

3. Bapak Dr. Harnovinsah,Ak.,M.Si.,CA,CIPSA,CMA , selaku  Dekan  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal , SE.,Ak.,M.Si.,CA,  selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak  Aloysius  Harry  Mukti,  M.S.,  Ak.,  selaku  Dosen  

Pembimbing Materi, dan Pembimbing Teknis yang memberi bimbingan, 
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dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

7. Puput Silviana,  Hasby Asshidid yang telah memberikan saran, 

Semangat , dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh pedagang di pasar Tanah Abang, yang sudah mau di wawancarai 
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persatu. Terima kasih atas bantuan, motivasi dan doanya. Semoga Allah 
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yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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