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penjualan sewa kamar pada perusahaan perhotelan” penulis susun untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi 

pada fakultas ekonomi universitas widyatama. 
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ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis mengikuti perkuliahan di kampus 

ini. 



5. Seluruh staf administrasi, karyawan dan staf perpustakaan Universitas 

Widyatama. 

6. Mama dan Papa tercinta, terima kasih banyak atas kasih sayangnya, perhatian, 
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doa dan kesabaran yang diberikan. 
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semangat keceriaan pada penyusunan skripsi ini. 
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memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 
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17. Serta seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

 

 



Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi rekan-rekan 
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