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KATA PENGANTAR 

       Di setiap desiran aliran darah kita, di setiap tarikan nafas kita, dan di setiap 

langkah kaki kita, sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan 

dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Atas anugerah dari Tuhan Yang 

Mahaagung, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis 

Pengakuan Pendapatan Pada PT Pelayaran Nasional Indonesia”.  

       Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, mengingat segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang 

hati akan adanya saran dan kritik terhadap kekurangan-kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. 

       Penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

dengan keikhlasan dan kesabaran membantu penulis sehingga menyelesaikannya 

dengan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih pada pihak-

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung 

penulis selama menyusun skripsi ini, terutama kepada : 

1. Bapak Dr. Arief Kusuma AP., M.B.A., selaku Rektor Universitas Indonusa Esa 

Unggul. 

2. Ibu Dr. Lia Amalia M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa 

Esa Unggul. 
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3. Bapak Drs. Daulat Freddy Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul dan pembimbing materi 

skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu. 

4. Bapak Olih Masolih Sodikin, selaku Kepala Personalia pada PT Pelayaran 

Nasional Indonesia yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dan 

informasi.  

5. Kedua Orangtua dan Adik tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati, dan 

memberikan motivasi. 

6. Kepada Nur Choria Rda Nurul yang selalu memberikan semangat dan masukan 

kepada penulis. 

7. Kepada teman-teman jurusan Akuntansi dan satu bimbingan yang telah 

memberikan bantuan selama ini.  

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan atas segala doa dan dukungannya 

sehingga dapat terselesaikan penyusunan dan pelaksanaan skripsi ini. 

       Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. 

                                                                        Jakarta, 8 Maret 2010 

                                                                      Penulis 

 

                                                                       (Antoni Novend) 

 


