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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
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skripsi ini dapat diselesaikan dan disajikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini 

penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada : 
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penyusunan skripsi ini memberikan bimbingan dan pengarahan  dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Ekuitas. 

6. Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis 

dan selalu memberi doa, dorongan, semangat, dan cinta dengan penuh kesabaran 

menunggu selesainya skripsi ini. 

7. Kakak dan adik tersayang yang selalu  memberi doa, dorongan dan semangat. 

8. Teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2010 khususnya kelas 1 yang telah banyak 

memberikan pelajaran untuk saling tolong-menolong ataupun berkerja sama dalam 

menyelesaikan masa perkuliahan selama ini.  

9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas do’a 

yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, 

walaupun demikian penulis telah berusaha dengan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki untuk menyajikan skripsi ini dengansebaik-baiknya untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang bersifat membangun guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. 

  



 

 

Oleh karena itu, dengan mengharapkan ridha Allah SWT segala kebaikan bantuan dan 
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