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selama penyusunan tugas akhir ini.  

9. Teman seperjuangan penulis: Ferica, Poppy, Selvi, dan Shannon, yang telah 

bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu 

berbagi informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan 

tugas akhir ini.  
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serta menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah dan berbagi tawa.  

11. Teman-teman Ass. Lab. Pengantar Akuntansi I dan EF yang selalu 
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