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KATA PENGANTAR 

 

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 

anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi 

Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16, serta Dampaknya Terhadap 

Pelaporan Keuangan”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Dr. Harnovinsah, Ak, M.Si, CA, CIPSAS, CMA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana; 

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

3. Dr. Fardinal, SE, Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana; 

4. Ibu Minanari, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, semangat, ilmu dan nasehat nya kepada penulis serta dengan sabar 

membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini; 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana; 
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6. Keluargaku tercinta, Alm. Papi, Mami, Abangku Ivan dan Adikku Tasya 

yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis; 

7. Teman seperjuangan, sahabat dan kakakku, Anis Eka Rina Rahayu yang 

selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka, yang selalu menjadi 

tempat curhat dan penyemangat; 

8. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku “Bakjay” : Nova Syahrani, 

Norma Santi, Mega Kurnia, Sya’bania Nanda Wijaya, dan Jayanti 

Ervinasari; 

9. Kekasih saya, Andri, yang selalu sabar dan setia mendampingi, mengajari 

ilmu akuntansi, menjadi dosen pembimbing pribadi, dan selalu 

menyemangati penulis ketika penulis mulai menyerah; 

10. Rekan kerja saya, Kak Dini, Hamdah, Kak Eva, Kak Nova dan Kak Ami 

yang selalu menghibur dan menyemangati penulis dikala penulis mulai 

menyerah; 

11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon 

maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. Semoga Tuhan YME 

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. 

 

 

Jakarta, 28 Agustus 2018 

 

Reggiana Cendana 
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