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viii 
 

8. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas. 

9. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia 

10. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., CA., CMA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi FE UII beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi 

atas segala ilmu yang penulis peroleh. 

11. Keluarga besar, om-om, tante-tante, dan saudara-saudara yang sudah 

memberikan perhatian, doa dan semangat sehingga penulis dapat 
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