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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Puji syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada Allah 

SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Proposal ini 

merupakan salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan skripsi dan untuk 

mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 

 Adapun penyusunan proposal ini dilakukan atas dasar penelitian yang 

dilakukan oleh penulis pada PT. PUTRABANGUN CITRAMANDIRI dengan 

melihat aplikasi dari teori-teori dan konsep-konsep yang penulis dapatkan di 

perkuliahan dan di dunia kerja. 

 Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan proposal skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna. Oleh karena  keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan 

pengalaman. Penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun guna dapat 

dijadikan sebagai masukan di masa yang akan datang. Dalam penyelesaian proposal 

skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, semangat serta doa 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul, 

Jakarta. 
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2. Bapak Dr. MF. Arrozi SE, M. Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul, Jakarta  

3. Bapak Drs. Daulat Freedy, Ak, MM selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta 

4. Bapak Kaswandi Z, SE. MM selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenang 

meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya, guna memberikan petunjuk bagi 

penulis. Bimbingan dan arahan yang sangar berharga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal skripsi ini. 

5. Bapak Rudianto, SE, AK, MM yang telah memberikan inspirasi dan semangat 

dalam melakukan penulisan proposal ini. 

6. Bapak Jimmy Yaputra selaku Direktur PT. Putrabangun Citramandiri yang 

telah memberikan kesempatan dan dukungan baik moril maupun material 

kepada penulis sehingga dapat mewujudkan cita-cita penulis. Kepada seluruh 

keluarga besar Ruslam Yaputra yang telah banyak membantu penulis. 

7. Kepada suami dan anak tercinta yang selalu sabar serta memberikan 

dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi 

ini. Serta orang tua tercinta, kakak dan adik-adikku tersayang atas 

dukungannya selama ini. 

8.  Kepada seluruh teman-teman angkatan 2008 di Fakultas Ekonomi jurusan 

Akuntansi khususnya dan teman terbaik penulis yaitu: Nina, Rico, Pausan, 
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Anton, Bakti, Ruben yang telah berjuang bersama-sama dari awal sampai 

akhir kuliah. 

9. Kepada seluruh teman-teman di PT. Putrabangun Citramandiri dan time 

accounting khususnya yang telah memberikan dukungan, semangat serta 

doanya. 

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dengan membrikan motivasi didalam menyusun 

proposal ini. 

Akhir kata penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan 

berkatnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

proposal skripsi ini dan juga besar harapan penulis proposal ini dapat diterima, 

bermanfaat serta berguna bagi para pembacanya. 

 

 

 

      Jakarta,     Februari 2012 

 

       Penulis 

 

      Santi Wardiastuti Agustin 

 


