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6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah
banyak memberikan pelajaran bekal ilmu penegtahuan yang bergunas serta
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opung-opung ku yang menjadi motivasi dalam kehidupan penulis dan
seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
8. Teman yang dipertemukan oleh Kuasa Tuhan Yesus Kristus yaitu
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semangat yang luar biasa dikala penulis merasa kelelahan dan kesulitan
dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman akuntansi; Rini Situanti, Anisha Taniawati, Eri Suryani,
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