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Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan

dorongan dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan
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Pendamping yang yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Ibu Helliana, S.E.,M.Si., Ak.,CA selaku dosen wali yang telah memberikan

arahan dan semangat kepada penulis selama menjalani kuliah di Universitas
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8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung yang

telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
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bagi penulis.
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