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bimbingan , dukungan, saran dan kritikan serta pengarahan

dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha STIE

PGRI Dewantara Jombang yang telah membantu penlis,

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan selama

menjalani perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi.

6. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sunhadi dan Almh. Ibu

Siti Yulaikah. Terima kasih atas segala kasih sayang,

dukungan , nasihat, semangat , pengorbanan yang telah

diberikan dan do’a yang senantiasa dipanjatkan untuk

menemani langah saya.

7. Sahabat-sahabat saya, saudara sekaligus teman diskusi dan

tempat mengeluarkan isi hati saya “Srikandi Akuntansi”.

Terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya yang

diberikan kepada saya.

8. Teman-teman kelas akuntansi kp1 2017 dan juga teman-teman

seperbimbingan skripsi. Terima kasih atas kebersamaannya dan

juga dukungannya selama masa perkuliahan dan proses

penyusunan skripsi.

9. Diri saya sendiri yang telah mau dan mampuh bertahan ,

berjuang, dan berusaha untuk tidak menyerah ketika kedaan

sedang tidak baik –baik saja.



xii

10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang

telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan

Skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan Tugas Akhir Skripsi

ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman
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