KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana
wa Ta’ala yang telah melimpahkan Karunia, Rahmat, Taufik, serta Hidayah-NYA
sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, yang berjudul “
Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Teh Pada PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) ” dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1)

pada

program

studi

Akuntansi

di

Fakultas

Ekonomi

Universitas

Dharmawangsa Medan. Dan tidak lupa pula penulis haturkan Shalawat dan Salam
kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah menjadi suri tauladan
bagi kita semua.
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan
berupa materil, moril, gagasan maupun petunjuk dari berbagai pihak
sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Utuk itu, penulis mengucapkan
terimakasih kepada :
1.

Tersayang Ayahanda Arman dan Ibunda Kastumi serta abang-abang
kandung saya yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi,
dukungan serta doa yang selama ini diberikan penulis.

2.

Bapak

Kusbianto,

SH,

M.Hum,

selaku

Rektor

Universitas

Dharmawangsa Medan.
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3.

Bapak Sahnan Rangkuti, SE, M.A.P, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Dharmawangsa Medan.

4.

Bapak Drs. Zahari, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan dan sekaligus selaku
Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk
memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan
skripsi ini.

5.

Bapak Drs. M. Iqbal, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing II.

6.

Seluruh staff Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa
Medan yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis
selama melakukan perkuliahan di kampus.

7.

Seluruh staff Universitas Dharmawangsa termasuk bagian Administrasi
Fakultas Ekonomi yang telah melancarkan urusan penulis selama menjalani
perkuliahan.

8.

Seluruh karyawan di PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan karena
dapat menerima saya dengan baik dan terima kasih atas bantuan dan
kerjasamanya selama penulis melaksanakan penelitian.

9.

Untuk Para Sahabat dan Teman Seperjuangan yang telah sama-sama berjuang
meraih impian menjadi Seorang Sarjana dan membantu :
- Fika pertiwi, Mega Lia Naluri, Agustina Edelia Weisna, Raufudiin
Harahap, Aldy Alfarisy, M. Haries afdilah.
- Teman-teman Akuntansi A Dharmawangsa ’15, yang telah
memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
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10. Dan yang terakhir, terima kasih untuk semua orang (tidak dapat peneliti
sebutkan satu persatu) yang telah membantu peneliti menyelesaikan
skripsi ini dan telah banyak memberikan informasi kepada peneliti
dalam segala hal.
Demikianlah penulis menyelesaikan Skripsi ini yang tidak luput dari
kesalahan dan kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi bagi rekanrekan mahasiswa dan para pembaca sekalian, dan kiranya ALLAH SWT
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2019
Penulis,

M. GURUH SETIAWAN
15510472
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