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Yessie SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan, dan nasehatnasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan puji Tuhan atas kekuatan
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