
 
 

i 
 

KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas 

ridho dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan kelulusan program Studi Diploma III pada jurusan Akuntansi di 

Universitas Dharmawangsa Medan.  

 Penulis merasa bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih menemui 

beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan 

Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-

kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan krikit yang 

membangun dari semua pihak. 

 Menyadari penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 

maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setukus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Kusbianto, SH, M.Hum. selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Lukman Hakim Siregar, SE, M.Si selaku Ketua Prodi DIII Akuntansi. 

4. Bapak Amru Yasir, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing I dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Listya Devi Junaidi, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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6. Bapak Pimpinan PT. SUCOFINDO (Persero) Medan dan seluruh pegawai 

PT. SUCOFINDO (Persero) Medan yang telah memberikan kesempatan bagi 

penulis untuk melakukan penelitian. 

7. Kepada Papa dan Mama yang telah memberikan dorongan membangun 

kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Kakak dan  Mas yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

9. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi membangun dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

10. Kak Cay, Abol, Putri, dan Tika yang telah memberikan bantuan berupa saran 

dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

11. Seluruh teman-teman yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis 

agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan 

membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak –pihak yang membutuhkan 

 Medan,      November 2019 
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