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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur  kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang 

selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlakuan 

Akuntansi Atas Beban Penjualan Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi 

Kasus pada PT X)”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman, 

oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya Dr. Fardinal, SE, M.Si., selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat kepada 

penulis.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur atas kasih 

sayang Allah SWT yang telah mencurahkan AnugerahNya, NikmatNya dan 

Kesempatannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan 

baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara 
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langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini 

hingga selesai, yaitu kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Dahlan dan Ibu Mulyati yang selalu 

mendoakan dan memberikan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang 

menyelesaikan studi dan skripsi serta pengorbanan kalian yang tak terhitung 

baik dari segi moril maupun materi, nasihat, perhatian dan kasih sayang dan 

segalanya yang tentu takkan bisa penulis balas. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang 

telah mendidik dan membimbing penulis menyelesaikan studi dan penulisan 

skripsi ini.. 

6. Pimpinan serta rekan-rekan di PT X yang telah membantu penulis untuk 

memperoleh data dalam penyusunan skripsi serta dukungannya selama ini. 

7. Pasangan dan sahabat – sahabat seperjuangan untuk selalu mensupport dan 

memotivasi agar terus berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya, semoga Allah SWT membalas kebaikan 
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dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini 

dengan melimpahkan rahmat dan karunia Nya.  

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. 

Jakarta, Maret 2018 
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