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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu
memberikan berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat
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pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, kebijakan dan telah
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menyelesaikan Skripsi ini. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan terima
kasih juga kepada:
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4. Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimmbing yang
bersedia membimbing dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen
Pembimbing.
6. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Wali
7. Seluruh Staf Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Komputer
Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Dona Eliana, S.Ak dan Seni Lisnawaty, A.Md, selaku Staf Sekretariat
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Komputer Indonesia, yang telah membantu dalam informasi seputar yang
dibutuhkan dalam menyusun laporan Skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk
semua yang telah diberikan kepada penulis atas doa, dukungan baik moral
maupun materil, kasih sayang, serta semangat dari kalian menjadi
kekuatan dan motivasi. Semoga kalian diberi kesehatan dan rejeki yang
berlimpah serta dalam lindungan Allah SWT.
10. Warga Akuntansi 2 dan Akuntansi Sektor Publik angkatan 2015 yang
memberikan semangat serta masukan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa
dan semangatnya.
Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya bagi semua pihak diatas dan semoga amal baik yang telah diberikan
kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
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telah diberikan ini akan mendapat balasan yang lebih segalanya dari Allah SWT.
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