
 
KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, 

hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk kebesaran Allah SWT. 

Penelitian ini berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pelaporannya pada PT. Damasraya Sawit Lestari” disusun untuk 

memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dan 

atas bimbingan dan bantuan tersebut penulis mengucapkan terimakasih yang 

setulusnya kepada semua pihak yang terkait sehingga penulisan skripsi ini dapat 

selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Yang paling pertama saya sangat berterimakasih dan bersyukur kepada 

Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

mendengarkan dan mengabulkan doa saya agar dapat menyelesaikan skripsi 

yang saya tulis ini. 

2. Kepada kedua orangtua yang tercinta dan terkasih Ayahanda Alm. Ennis 

Syahputra dan Ibunda Almh. Raini Andewi Nst yang telah membesarkan 

saya sehingga menjadi wanita kuat seperti sekarang. 

i 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



3. Kemudian kepada Atok dan adik kandung saya H. Djunjung Ibrahim Nst 

dan Revita Dwi Mandasari, Amd.Par yang senantiasa memberikan 

dukungan, kasih sayang, dan memberikan semangat kepada peneliti disaat 

sedang menyelesaikan proses skripsi ini. 

4. Bapak Kusbianto, S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

5. Bapak Sahnan Rangkuti S.E, M.A.P, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

6. Bapak Drs. Azhari, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan maupun 

pendapat dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. M. Iqbal, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan banyak bimbingan, arahan maupun pendapat dalam penulisan 

skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawagsa Medan yang telah banyak memberikan pendidikan, 

pegalaman berharga kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan. 

9. Kepada seluruh karyawan dan manajemen PT. Damasraya Sawit Lestari 

yang telah membantu penulis sewaktu melaksanakan riset untuk 

penyusunan skripsi ini. 
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10. Serta seluruh sahabat saya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

Terkhusus buat Nurjannah, Irawaty Hutagalung, Fitri Wahyuni dan Tika 

Mandasari yang sama-sama berjuang mengerjakan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, penulis mengharap kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata semoga kiranya tulisan ini bemanfaat bagi kita semua. 

       

 

Medan,    Mei 2019 
Penulis 
 
 
 
 
 
Resya Putri Amanda 
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