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Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas khadirat allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan proposal ini dengan baik. Proposal ini berjudul” Analisis sistem 

penyusunan anggaran biaya operasional pada PT. Sarana agro nusantara” . 

Proposal skripsi  ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mencapai gelar sarjana Ekonomi (SI) pada fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa medan.  dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terlepas dari 

bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis tak 

lupa juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada : 

1. Bapak Dr. Kusbianto SH, M.Hum, selaku rector Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

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

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Drs. Zahari, Ak, MM, selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. 

4. Bapak Lukman hakim Siregar, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Risuhendi, SE, AK, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah 

banyak berekanan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada 

penulis sehingga dapat menyempurnakan Penulisan Skripsi ini. 
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6. Seluruh staf dan pegawai serta dosen yang bertugas di Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

7. Kepada staff dan pegawai karyawan PT. Sarana Agro Nusantara Medan yang 

telah banayak memberikan kemudahan dalam pengumpulan data, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada kedua orang tuaku tersayang yang telah banyak berkorban dan 

membesarkan, mendidik serta memberikan do’a, semangat, dukungan baik 

moral dan material. Semoga allah SWT memberikan balasan balasan kepada 

semuanya. 

9. Sahabat-sahabat saya nabila, kipus, terkelyn, sulis dan adik saya alwi yang 

telah mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan juga  

banyak memberikan do’a dan semangat kepada penulis  

10. Kepada sahabat sahabat  mahasiswa jurusan akutansi yang telah banyak 

membantu. 

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada-nya dengan 

segala kerendahan hati penulis menyerahkan tugas akhir ini yang masih jauh dari 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan penulis juga berharap masukan 

yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang. 

  Medan,    Juli  2019 

       Penulis 
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