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menyelesaikan tugas akhir dan juga selalu jadi pengingat yang baik dikala 

penulis melakukan hal yang salah. Salam sayang untuk geng cinta. 

10. Dua sejoli yang telah menjadi teman terbaik saya, Dessy Nathalia dan 

Jonathan Juan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir, 

yang menemani aktivitas penulis menjadi partner assistant lab, partner jalan, 

partner makan, yang tak henti memberikan semangat kepada penulis dan juga 

membantu penulis dalam memberikan masukan dalam penyelesaian tugas 

akhir ini. Semoga kita dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dan tetap 

menjalin relasi satu sama lainnya. 

11. Grup Lulus Desember 2016, Shelma, Liana, Chika dan Cindy yang 

sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan memberikan semangat satu 

sama lainnya. Terutama kepada Shelma yang telah menjadi partner saya 

dalam mencari sampel perusahaan-perusahaan untuk penelitian skripsi dikala 

panas terik dan hujan kala itu. Semoga kita semua bertemu di April 2017 

sebagai wisudawan. Amin. 

12. Keluarga Harmoni a.k.a Kak Resy Novianti, Kak Ayu Abharina, Kak Stella 

Victoria dan Kak Aprilia Pratiwi yang telah memberikan begitu banyak 

memori bahagia selama berada di satu flat. Terima kasih atas segala 

penyemangat yang telah diberikan dan perhatian satu sama lainnya.  

13. Keluarga VOM (Voice of Maranatha) yang tidak bisa disebut satu persatu, 

terima kasih telah menjadi bagian hidup dari penulis dan telah memberikan 

rasa nyaman dan rasa kekeluargaan selama penulis bergabung didalamnya. 

14. Teman-teman assistan lab (E-Finance 1 dan E-Finance 2) yang telah bekerja 

sama satu dan lainnya. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. 

15. Teman-teman perjuangan di Akuntansi Maranatha 2013 yang telah banyak 

memberikan canda, tawa, masukan dan nasehat selama saya berkuliah di 

Maranatha. 

16. Semua pihak yang pernah datang dan singgah dalam memori kehidupan 

penulis, yang memberikan suka, duka, semangat selama penulis menempuh 

perkuliahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas yang mereka jalani. 

 

 

 Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya yang 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi wawasan bagi para pembaca. 

Tuhan Memberkati kita semua.   

 

 

Bandung, Januari 2017       

 

 

     

 

(Edlyn Valmai Devina) 

 

 

 


