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Belu yang telah banyak membantu untuk melancarkan skripsi ini. 
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sampai akhir mengerjakan tugas skripsi ini dengan baik dan lancar. 

8. Yang terkasih teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013,Anak kos 

CKIV,MARAE Squad(kak jeane,patricia,clarita),my best Friend Novianti 
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