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dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin 
memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah., M.S., A.k, selaku ketua Badan Pengurus 
Yayasan Universitas Widyatama. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena., S.E., M.M, sebagai Ketua Program Studi 
Akuntansi. 

3. Bapak Achmad Fajar, S.E., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan dalam 
penuyusunan laporan tugas akhir ini. 

4. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 
membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 



5. Seluruh staf perpustakaan dan staf sekertariat akademik Universitas 
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7. Bapa dan mama yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang 
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memberikan masukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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sedih. 
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