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kumpul dan main bareng. Pokonya terima kasih kalian sudah jadi sahabat 

yang paling the best. Sukses cita dan cinta nya buat kita ya! 

14. Noverdi Lutfhiani Putri terima kasih banyak karena dari awal kuliah sudah 

bersedia untuk selalu diomelin dan selalu setia untuk mendengarkan cerita 

dari hal yang penting sampai tidak penting, serta saling memberikan 

nasihat dan masukan satu sama lain. Sukses terus ya Put! 

15. Gessy, Febby, Nuke, Ica “Kembaran”, Demi, Dini, Ntik, Tari, Mega 

terima kasih sahabat untuk masukan, semangat, dan dukungan selama 

perkuliahan sampai akhirnya kita lulus. Sukses untuk kita semua ya 

kawan! 

16. Teman-teman satu pembimbing Ega dan Teta yang selalu bareng dari awal 

bimbingan sampai akhir bimbingan dan sidang pun bareng, serta Widia 

dan Teh Rezky yang selalu saling memberikan masukan dan semangat 

dengan penulis satu sama lain. Sukses terus ke depannya ya! 

17. Teman-teman seperjuangan Lisda, Uni, Elvani, Ayu, Gustri, Selly, 

Shelma, Oshi, Hana, Ulfah, Dhanny “Nengnong”, Maritha, Indri, Lulu 

Pangesti, Uci, Neng Dania, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu saling memberikan 

semangat dan dorongan. Sukses buat kita semua ya! 

18. M. Septian Saputra “Pehul” teman dari SMP yang selalu bersedia 

dihebohkan dengan cerita-cerita penulis dan selalu dewasa dalam 

memberikan nasihat. Sukses oke Hul! 

19. Teman-teman Kelas H Akuntansi 2010 terima kasih atas semua dukungan, 

kerja sam, nasihat, dan masukannya selama perkuliahan berlangsung. 

20. Teman-teman Akuntansi S1 Angkatan 2010 Gina Dwi, Dhea, Ica “Rizfi”, 

Opi, Iki, Teh Coy, Febriya, Gebby, Lulu Azzahra, Frieta, Ala, Fitri, 

Anung, Astrid, Hermi, Nyoman Gita, Naiy, Nadia, Ica “Anisafitri”, Feggy, 

Cico dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya. 



vi 

21. Bapak Ridho (Unit Cicadas Barat) dan Bapak Slamet (Cabang A.H. 

Nasution) terima kasih atas segala bantuannya dan selalu direpotkan oleh 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih Pak karena berkat 

bantuan Bapak akhirnya Ika bisa menyelesaikan skripsi ini. 

22. Bapak Kaspiah selaku Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang A.H. 

Nasution Bandung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian, serta seluruh karyawan di Unit Cicadas Barat, 

Cicadas Timur, Suci, Cicaheum, Sindanglaya, dan Antapani yang sudah 

memberikan informasi dan bantuan yang berguna untuk penulis. 

23. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan mendukung penulis selama ini dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa 

membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. 

Dengan segala keterbatasan pemikiran dan kesederhanaan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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