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seluruh karyawan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bandung khususnya bidang Akuntansi yang telah memberikan bantuan 

dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini. 
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pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.  
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