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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan 

judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Untuk Transaksi Dengan Menggunakan Mata 

Uang Asing Pada PT. Teluti Sola Mina”, yang diajukan sebagai salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Esa Unggul. 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat serta terima kasih 

yang sebesar – besarnya pada pihak – pihak baik yang secara langsung maupun tidak 

langsung yang telah memberikan bantuan baik secara moril, materil maupun spiritual 

dan motivasi kepada penulis didalam menyelesaikan skripsi ini, dan khususnya 

kepada yang terhormat : 

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

Jakarta. 

2. Bapak DR.MF.Arrozi,SE,Ak,Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Esa Unggul. 

3. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak.,MM, selaku Ketua Program Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul. 
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4. Bapak Rudianto, SE, Ak, MM, selaku Pembimbing Akademis yang telah 

membantu penulis baik bersifat akademis maupun non akademis, yang mana 

telah banyak meluangkan waktunya disela – sela kesibukan beliau dalam hal 

membantu penulisan dibidang teknis penulisan. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Staff Fakultas Ekonomi yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam 

mamberikan informasi dan semangat kepada penulis. 

6. Keluarga PT. Teluti Sola Mina yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan 

penelitian. 

7. Kepada orang tua dan keluarga besar yang telah mendoakan, memberikan 

nasehat, serta dukungan moril maupun materil. 

8. Rekan – rekan penulis angkatan 2009 Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah memberikan dukungan kepada 

penulis. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyususnan proposal 

skripsi ini, jika ada masukan berupa saran dan kritik degan senang hati penulis 

menerimanya, karena dapat dijadikan kemajuan bagi penulis. 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

atas segala dukungan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga 
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Damai Sejahtera dan Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita 

semua. 

 

         Jakarta,     Januari 2011 

 

 

          Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


