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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti apat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
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sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mercu Buana.
Peneliti meyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Swarmilah Hariani, SE., M.Acc.,
CIBA, CBV selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran,
waktu, bimbingan, semangat dan pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat
bermanfaat yang telah diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini peneliti 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. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.
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3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi S1
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.
4. Seluruh dosen dan staf program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu kepada
peneliti selama belajar di Universitas Mercu Buana
5. Kedua orang tua tercinta Ibu dan Ayah, kakak, dan seluruh keluarga
tersayang yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungan moral
maupun material yang tiada henti-hentinya kepada peneliti, serta
memberikan motivasi dan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Untuk teman-temanku, Agnes Yulita Putri Aji, Fanny Febriani, Winne
Zaneta, Yasmin Al-Hakim, Zahra Abida yang selalu memberikan semangat,
motivasi dan masukan dikala peneliti merasa kelelahan dan kesulitan dalam
proses pengerjaan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar akuntansi angkatan 2015, dan semua pihak yang
tidak dapat disebutkan. Terima kasih atas bantuan, motivasi serta doanya.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
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yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat
menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.
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Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, peneliti mohon maaf
apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Jakarta, 10 Januari 2019

Octhaviani Arbaniya (43215010271)
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