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Segala kemuliaan, pujian, hormat, serta syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT, untuk segala kasih, berkah, dan karunia-Nya yang dilimpahkan 
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3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan 
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8. Untuk kedua kakakku (Beasy and Seandy) yang seumur hidupnya selalu 

sayang dan mengalah demi adik bungsunya 

9. Untuk sahabat-sahabatku Widi, Fitri, & Lendy. (thx 4 all, u’r more than just a 

best friend guyz)  
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friend??) 
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13. Untuk seluruh manajemen Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat (Bpk 

Wayan, Fika, & Ferry), terimakasih atas kesempatan-kesempatan yang telah 
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15. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak 
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semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga 
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