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Skripsi yang penulis susun ini diberi judul : 

KETEPATJffl. PENGAKUA& PENDAPATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN 

KEWAJARAN PENYAJIAN. LAPORAN KEUANGAN PADA PT."X" SURABA 

JA dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-sya- 

rat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akun 

tansi* Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang bagai 

mana melaksanakan penandingan antara pendapatan dengan 

biaya serta pengklasifikasiannya yang benar dalam Lapor 

an Rugi-Laba sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi - 

yang lazim diterima, dimana memang sudah seharusnya di- 

ikuti oleh setiap perusahaan yang menyajikan Laporan Ke 

uangannya untuk pihak-pihak yang berkepentingan terha- 

daphya,, :khususnya Laporan Rugi-Laba yang selain memenu

hi dalam hal ke^engkapannya dengan mengungkapkan selu- 

ruh fakta keuangan yang penting, juga menyajikannya se- 

.demikian rupa sehingga tidak raenyesatkan interpretasi 

para pembacanya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan 

sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Pihak - pihak 

yang dimaksud antara lain :

1 , Bapak Drs. Sugiat, Ak. selaku Dosen Pembimbing dalam 

penyusunan Skripsi ini.
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2. Segenap Staf dan Rekan Karyawan PT. "X" Surabaya yang 

telah raembantu penulis dalam memperoleh data, guna me 

nyusun Skripsi ini.

3. Bapak Drs. Be. Soedjono Abipraja, selaku Dekan Fakul- 

tas Ekonomi Universitas Airlangga beserta Staf, serta 

para Dosen yang telah membantu penulis dalam menuntut 

ilmu, khususnya Bapak Drs. Ec. Salam Prayitno selaku 

Dosen Wali penulis dalam studi pada Fakultas Ekonomi- 

Universitas Airlangga.

4. Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan Handai Tolan yang amat pe

nulis cintai, yang selau memberikan dorongan , serta 

doa restu demi tercapainya cita-cita penulis.

5. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penulis dalam menyeleeaikan Skripsi ini.

Semoga semua amalan dan budi baik yang telah dibe

rikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah sv/t.

Penyusun
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