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Segala fuji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah
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s.w*t, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 
bisa menyelesaikan skripsi ini,

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi sya 
rat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan - 
akuntansi pada Fakultas Ekonomi Cniversitas Airlangga.

Dengan segala daya dan upaya yang ada, maka skripsi - 
ini "bisa terwujud, raeskipun demikian penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis 
sangat membutuhkan kritik dan saran demi penyerapumaan dari 
skripsi ini,

Pada kesefrpatan ini pula penulis sampaikan rasa teri
ma kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dra. Ec. Ny. Hariati 
Hamzen, Ak. selajcu dosen pembimbing yang senantiasa meluang- 
kan waktu dalam riiemberikan bimbingan, petunjuk dan saran-sa- 
ran yang sangat bernarga hin&ga terselesaikannya skripsi ini.

Demikian pula ucapan terima kasih ini penulis sampai
kan kepada :

1. Bapak kjetua jurusan akuntansi dan segenap staff do 
sen yang telah memberikan ilrau dan bimbingan sela- 
ma penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi -
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Universitas Airlangga.

2. Bap&k pirapinan dan segenap karyawan PT fX* yang
berkenan memberikan data untuk kepentingan penu-
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lisgn skripsi ini.

3. Ibunda tercinta, kakak-kakak, adik-adik penulis - 
yang, telah. memberikan dorongan moril dan materiil 
dan yang selalu memberikan do'a restu didalam me- 
nyel^saikan skripsi ini.

4. Saud^ra Hariyono yang selalu memberikan dorongan 
moril hingga terselesaikannya skripsi ini,

5. Rekani-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universi - 
tas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan - 
satu persatu didalam memberikan dorongan moril - 
selam^ penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan, semoga skripsi ini da 
pat memberikan mlanfaat bagi semua pihak dan semoga pula 
Allah s,w.t. membalaa semua kebaikan yang telah penulis te- 
rima, Amien.

Penulis,
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