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 Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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 Adapun maksud penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat ujian akhir dan sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

 Dalam penelitian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan 

dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 
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penyelesaian skripsi ini. 
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4. Bapak Risuhendi, SE, Ak, M.Si, CA, selaku Pembimbing II, yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini 
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6. Pimpinan beserta staf PT. Sucofindo (Persero) yang telah membantu 
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penyusunan skripsi ini. 

7. Sembah sujud Ananda kepada kedua orang tua, Ayahanda Suari dan 

Ibunda Andriani yang tiada henti-hentinya memberikan cinta, sayang, doa 

restu dan selalu memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaiakan skripsi ini. 

8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah banyak memberikan 
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 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 
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