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pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi 
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dukungan, semangat, masukan dan menjadi tempat bertukar pikiran dan 

tempat curhatan saat aku membutuhkan teman untuk berbagi cerita dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

4. Ibu Christine Dwi Karya S., S.E., M.Si., Ak., CA.,selaku dosen pembimbing 

atas semua waktu, bantuan, saran, pengarahan dan dukungan yang telah 

diberikan selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi serta banyak 

memberikan pengetahuan yang membuat wawasan penulis semakin 

bertambah. 

5. Bapak Tan Kwang En, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen wali yang selalu 

memberikan arahan serta saran–saran yang membantu penulis selama 

menempuh perkuliahan di Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 
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11. Buat sahabat-sahabat SMA, Hizkia Sinambela, Tanri Raafani Haidi, dan 

Yandha Akbar terima kasih atas waktu yang telah dilalui bersama-sama dan 

selalu ada disaat susah maupun senang, yang selalu memberikan dukungan, 

hiburan, canda-tawa, dan hal lainnya yang tak akan terlupakan. 

12. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman sepermainan, Richard, Ricgen, Iwan, 

Tyo, Ari, Djessica, Louis, Reyner dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

per satu. Terima kasih atas segala kebersamaan, candaan, bantuan, dukungan, 

dan pertemanan yang luar biasa selama ini. 

13. Sahabat seperjuanganku, Santi, Vania, Natasya, Natalia, Ribka dan lainnya 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk kerja samanya, 

mau bertukar pikiran, curhatan, sharing dan segala bantuannya dalam 

mengerjakan skripsi.  

14. Terima kasih untuk teman-teman bimbingan Skripsi Bu Christine, Fanya atas 

bantuan, sharing, bertukar pikiran dan semangatnyayang sama-sama berjuang 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

15. Buat seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan baik secara 

moral maupun materiil,serta doa yang tidak terputus sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

16. Untuk teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2012 yang sama-sama 

berjuang untuk menyelesaikan skripsi dan turut membantu memberikan 

dukungan, masukan, dan semangat selama kuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 

17. Semua pihak dan orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya 
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Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan kasih dan karunia-

Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah 
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