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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur, penulis memanjatkan puji ke hadirat Tuhan Yesus.Oleh 

karena anugerah dan kasih setia-Nya yang besar, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGUNGKAPAN LAPORAN 

KEUANGAN SESUAI PSAK NO.45 TENTANG PELAPORAN 

KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Pada Gereja Protestan 

Indonesia bagian Barat Jemaat Getsemani Malang Periode 

2017/2018)”.Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

mendapat gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi di STIE Malangkuҫeҫwara 
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banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan dan penyusunannya. Untuk itu 
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bermanfaat bagi peningkatan kemampuan penulis diwaktu yang akan datang. 
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sebesar-besarnya kepada: 
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Wattimury,Linda Suhariyanti, dan Oma Sulikah yang selalu memberikan doa, 

kasih sayang, saran, pengorbanan waktu, tenaga dan  pikiran, selalu 

membimbing serta memberikan pengarahan dan nasihat  kepada penulis 

selama penyelesaian skripsiini. 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D, selaku Ketua SekolahTinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuҫeҫwara Malang.   

4. Bapak DR. Drs. Aminul Amin, MM, CPAI,  selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga, saran, semangat dan kritik 

demi keberhasilan skripsi penulis. 
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akuntansi. 

6. Bapak Drs. Marli, MM. selaku dosen wali yang telah membantu penulis 

memberikan masukan-masukan terhadap masalah perkuliahan yang penulis 

jalani di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuҫeҫwara Malang. 

7. Seluruh Ibu / Bapak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkuҫeҫwara yang telah membimbing serta memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 
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Akhir kata, semoga Tuhan melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.Kiranya skripsi ini dapat 

memberikan banyak manfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan. 
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