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Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya berupa pengetahuan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan 

kepada penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, guna memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Ekonomi pada Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah “ Analisis Pengakuan dan 

Beban Pada CV. CENTRAL PRATAMA KARYA”. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga 

berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang inin 

melakukan penelitian sejenis dan demi ilmu pengetahuan. 

Dalam mempersiapkan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan berupa 

bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pula kesempatan ini izinkanlah penulis untuk 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M. Hum selaku Rektor Fakultas 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 dan selaku Dosen 
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Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Mekar Meilisa Amalia SE, Ak, MSi. Selaku Dosen Pembimbing II 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, 

arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

5. Seluruh staff pengajar Universitas Dharmawangsa Medan yang telah 

mendidik penulis selama kuliah di Universitas Dharmawangsa Medan. 

6. Teristimewa kepada orang tua saya tercinta Bapak Hirmawansyah dan Ibu 

saya Ernawati Purba yang selalu memberikan perhatian, motivasi dan doa 

dukungan demi kelancaran studi dan skripsi kepada penulis dengan penuh 

rasa sabar dan kasih sayang sehingga Alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan 

memberikan kebahagiaan tiada terbatas. 

7. Kedua Abang saya Deka Prianda dan Diki Prianda yang selalu ada untuk 

mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian studi dan skripsi 

saya. 

8. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Mbak Tika, Abang Qadri dan 

kak Eka Riana Sari yang telah banyak memberikan waktu , dukungan dan 

doa maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Dan kepada seluruh teman-teman Akuntansi A angkatan 2015, khususnya 

kepada sahabat-sahabat terdekat saya yang sama-sama berjuang untuk 

mendapatkan gelar sarjana Kak Novi Suryani, Wulandari, Icha Arpina, 
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kak Nurul Ulfa Lubis, Stefany Yohana yang telah memberikan masukan 

dan motivasi kepada penulis, demi selesainya skripsi ini. 

Penulis juga menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi banyak 

kekurangan, karena terbatasnya kemampuan penulis. Namun berkat rahmat Allah 

SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan. Semoga budi baik semua pihak yang telah membantu penulis 

mendapatkan berkah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal’Alamin. 

 

Medan,       September 2019 
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