KATA PENGANTAR
Segala pji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan anugrah, kemudahan, serta rahmat dan karunia-nya kepada penulis
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7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi 2015 atas bantuan
dan motivasinya.
8. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk
semua atas bantuan, motivasi serta doanya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata semurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan engetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
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