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 Puji syukur Penulis ucapkan pada Tuhan Yesus Kristus atas anugrah dan 

kasih_Nya yang selalu memberikan kekuatan dan pelajaran yang sangat berharga 
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Widyatama. 
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menyampaikan terima kasih kepada :  
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selama perkuliahan. 
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keluhan dan selalu ada disamping penulis, Love u….:). My new Brother, 
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Ibot, Irma, Ello, Riri, Dian, Okta, dan Chipit . Nice to be u’r friend. 

12. Teman-teman S1 Akuntansi Angkatan 2005 dan semua pihak yang telah 

membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang 
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Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih 

dan Berkat yang melimpah bagi semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu semua 

pihak yang membutuhkan. Amin.  
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