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5. Semua dosen di Departemen Akuntansi bersama dengan semua staf 

administrasi Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Harapan. 

6. Chrisman Tjan dan Elnih, sebagai orang tua dari para penulis yang tidak 
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down deadline skripsiku dan selalu percaya bahwa aku bisa menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 
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teman kesayangan faithful generation yang selalu ada dan memberi 

semangat, dukungan, dan doa. 
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