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penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
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5. Seluruh karyawan Tata Usaha dan Akademik PascaSarjana Magister 

Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta atas bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis. 

6. Kedua orang tua ku tercinta (Bapak Endang Kusnadi dan Ibu Ida Dahliati) 

atas segala kasih sayang, doa,semangat, dorongan, bimbingan, dan nasihat 

yang luar biasa dan tiada hentinya, 
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