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Alhamdulilah atas kekuasaan Allah Subhanallahu wa Ta‟ala yang telah
mencurahkan anugerah-Nya dan ingin berterimakasih pada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :
1. Bapak Dr.Ir.Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas
MercuBuana.
2. Bapak Dr.Harnovinsyah, Ak.M.Si CA.CIPSAS.CMA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MercuBuana.
3. Bapak Dr.Fardinal, SE.,Ak.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas MercuBuana.
4. Bapak Caturida Meiwanto Doktoralina, SE.,M.Ak. selaku Dosen
Pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan Skripsi.
5. Seluruh dosen dan Staff

Program Studi Akuntansi Universitas

MercuBuana.
6. Kedua orang tua tercinta (Mamah dan Alm. Papah) serta Suami saya
tercinta (Soehendro Ardiansyah) yang telah memberikan semangat, doa

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