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dari beberapa pihak maka skripsi ini tidak akan mungkin dapat tersusun 

sebagaimana mestinya. 
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senyum, keramah-tamahan dan canda beliau yang membuat penulis 

merasa nyaman menjadi anak bimbingan beliau. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas EkonomiUniversitas Islam 

SultanAgungSemarang, khususnya Jurusan Akuntansi atas pengetahuan 
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amal ibadah oleh Allah SWT, Amin. 
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