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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang 

dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini 

dengan judul “PERMASALAHAN AKUNTANSI YANG TIMBUL DALAM 

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN KANTOR PUSAT DAN 

KANTOR CABANG PADA PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA”. Penulis 

membuat proposal skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 

memperoleh gelas Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Esa Unggul. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak mungkin akan 

terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini 

izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

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

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

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Rudianto, SE, Ak, M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, dan pikiran di dalam memberikan bimbingan kepada penulis 

khususnya dalam skripsi ini. 
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4. Seluruh  Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih aats segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan 

kepada penulis. 

5. Ibu tercinta yang selalu memberikan doa kepada penulis. 

6. Isteriku Eche serta anak-anakku Aurelia dan Shelomitha yang tercinta, yang rela 

kehilangan waktu kebersamaannya demi selesainya proposal skripsi ini. 

7. Teman-teman satu angkatan 2008, Laurensky, Sri Handayani, Shandy Ristiawan, 

Debby A., dan Lilik, terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan dan doa 

serta dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

8. Bapak Junardi, Bapak Tisna Lim dan Bapak Haryo Ajie Prabowo selaku pihak 

Manajemen PT.Inbisco Niagatama Semesta. 

9. Semua pihak yang telah mendukung proposal skripsi ini, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

 Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas 

semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, 

segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

 

 



  iii

 Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

         Jakarta, 20  Oktober   2012 

 

         ( Gorden ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


