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pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih terutama 
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terimakasih kepada : 
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5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 
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memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Muhammad Ishak ,SE, M.Si, Ak, selaku Dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi, yang telah membimbing saya selama masa 

perkuliahan, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. 

9. Seluruh staf pegawai fakultas ekonomi khususnya bg Rikky yang susah payah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

10. Kedua orangtua terkasih P. Sinaga dan M. Tamba, kakakku Lasminro 

Sinaga, serta adek-adekku yang senantiasa memberikan doa, semangat dan 

dukungan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini. 

11. Seluruh keluarga penulis, Keluarga Besar Sinaga (Op. Jenro Sinaga) dan 

Keluarga Besar Tamba (Op. Jekson Tamba) yang selalu memberikan 

nasehat, arahan, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus buat 

oppung (Op.Jenroboru) yang selalu memberikan semangat untuk penulis, 

semoga oppung panjang umur dan semoga penulis dikuatkan untuk 

memenuhi harapan besar oppung. 

12. Terimakasih untuk yang terspesial Widya Kristina Marbun yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi kepada saya. 
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13. Teman seperjuangan Bartolomeus P. Sitanggang (Bara) dan Herikson P. 

Silalahi (icun) trimakasih banyak buat kritikan, saran yang membuat penulis 

semakin semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Begitu juga Fernando 

Tarigan, terimakasih atas kebersamaannya “pra”. Setelah ini ladang baru akan 

butuh pengerja, semoga kita menjadi yang terbaik dalam pengerjaannya. 

14. Teman-teman jurusan akuntansi stambuk 2008 yang telah “mencuri start” 

dalam mendapatkan gelar sarjana. Begitu juga adek-adek stambuk yang tidak 

dapat penulis tuliskan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan, 

semangat serta bantuan yang diberikan demi kelancaran penulisan skripsi ini. 

15. Saudara Sebenang Biru (GMKI) yang berteduh di Gubuk Biru yang 

senantiasa memberikan dukungan untuk penulis. Kakanda senior Monang 

Parulian Johannes Sinaga (Monjo Sinaga), bg Mitra, bg Rikson, bg Tommy 

yang selalu memberikan wejangan selama ini. Begitu juga PK M.B 2009-

2010 bg Hendra, kk Hilda, Rumintang, Wenny, John Power, bg Alex, PK 

M.B 2010-2011 Sartono, Dyna, Herlisna, Dasa, Ricky, Herman, Novia. 

Teman Pengurus Komisariat Masa Bakti 2011-2012 Halasson, Henny, 

Suwandi, Nico, Efrata, Prida, Maria, Herikson, Bartolomeus, Duem, Jesica, 
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berjalan pada jalan kebenaran ditengah-tengah jalan keadilan. Terimakasih 

buat teman segerakan di BPK BPC GMKI Cab. Medan M.B 2011-2013 

Ketua Johannes Pakpahan dan bung Agustinov Tampubolon. Begitu juga 

seluruh civitas GMKI yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 

terimakasih banyak. 

Ut Omnes Unum Sint 

16. “Dongan sahuta” (IMASTA) terimakasih untuk dukungan dan semangat dan 

juga kebersamaan yang kita bangun selama ini. 

17. Teman-teman CREDO CHOIR terimakasih buat segala dukungan, kritikan 

demi penyelesaian skripsi ini. Maaf jika sering bolong latihan dan semoga 

segala rencana kedepan dapat tercapai. 

18. Teman-teman satu kos khususnya Rinta Naibaho, S.Pd, Septinus Sihaloho 

maaf jika kos sering kami otak-atik selama mengerjakan skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam penulisan 

skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat 

membangun kearah yang lebih baik lagi. Diatas semuanya, penulis mengharapkan 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pembaca. 
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