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3. Nenek tercinta di Arjawinangun dan di Cirebon, Auw Lin, dan Auw De yang 

telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis. 

4. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, serta dengan penuh kesabaran 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan yang sangat berharga 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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Pengurus Yayasan Widyatama. 
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18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2003 yang mengerjakan skripsi di 
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Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan Yesus Kristus selalu 

melimpahkan berkat dan kasihNya kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyusun skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. 
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