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kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT
yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1.

Kedua Orangtua tercinta, Ibu Nurjanah dan Bapak Mardini serta
adik-adik saya, Hanifah Kartika Andini dan Hana Nailah Andini,
penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga atas do’a restu,
dukungan moral, nasehat, motivasi, material dan ridhonya yang
tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberi semangat dan
memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

v

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

2.

Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M. selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.

3.

Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

4.

Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

5.

Ibu Swarmilah Hariani, SE., M.Acc selaku penelaah proposal skripsi
yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi
ini.

6.

Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap
ilmunya.

7.

Seluruh staf Tata Usaha Program Studi Akuntansi S1 Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unversitas Mercu Buana yang telah membantu
kelancaran proses administrasi.

8.

Bripda Dimas Sapto Suryo yang telah memberikan gelak tawa,
semangat, sebagai tempat bertukar pikiran, motivator, sekaligus
seseorang yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya
kepada penulis.

9.

Yukeu Rezki, Isabella Putri Anjani, Ratu Widy Zihantya, Fajar Dwi
Handoko, Nadya Aruan, Vinita Noviani Fatihah, Vidiyah Shinta, dan
Dena Sabilla teman satu bimbingan, teman bertukar pikiran, dan
sebagai penyemangat. Semoga kalian sukses selalu.

vi

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

10. Erma Maulida dan Ristya Ningrum teman yang selalu menjadi
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