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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr Wb 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan mengambil judul “Pengaruh 
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ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 
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ketulusan dan kesabaran dalam memberikan motivasi kepada penulis. Adik 

tersayang yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 

3. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA. selaku dosen pembimbing, 

atas segala bantuan dan ketersediaan waktu dalam memberikan arahan selama 

penulis melaksanakan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.  
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4. Bapak T. Ontowiryo, S.E., M.B.A. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 
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Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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saling mendukung dan membantu penulis. 

11. Teman-teman dekat Nanda, Gita, Yana, Gina, Desvi, Aisa, Hesty, Selyn, 

Icha, Rizka, Selfia yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan Afnita, Nindi dan Ajeng yang telah memberikan 

dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih 

atas bantuan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terdapat banyak 
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bersifat membangun sangat diharapkan untuk kemajuan penulis di masa yang 

akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan. 
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