
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim,  

Puji dan syukur, penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan  hidayah-

Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan   judul 

“Sistem Akuntansi Penjualan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran 

Lhokseumawe”. Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat  

untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma pada Fakultas Ekonomi  

Universitas Darmawangsa  

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa  didalam  penulisannya  masih terdapat 

banyak kekurangan. Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis  

banyak menemui kesulitan, namun dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai 

pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena  itu, dalam 

kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih 

kepada pihak - pihak yang telah memberikan doa, dorongan/semangat, saran dan 

bantuan - bantuan yang berguna bagi penulis karena tanpa bantuannya tugas akhir ini 

tidak akan pernah tewujud. Pada  kesempatan ini  penulis  menyampaikan  rasa  

hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:  

1. Bapak Kusbianto SH.M.Hum selaku Rektor Universitas Darmawangsa Medan 

2. Bapak Sahman Rangkuti, SE, MAP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Darmawangsa Medan 
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3. Bapak Lukman Hakim Siregar, SE,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi  

Program Diploma III Universitas Darmawangsa 

4. Bapak Dr. H. Budiman Purba, MAP selaku Direktur Program Diploma III 

Universitas Darmawangsa  

5. Bapak Amru Yasir, S.Kom, M.Kom selaku Wakil Direktur Program Diploma III 

Universitas Darmawangsa dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan 

petunjuk saran dan perbaikan demi kesempurnaan isi tugas akhir saya 

6. Bapak M. Reza Septriawan, SE, M.Si, Ak  selaku pembimbing II yang telah 

banyak memberikan petunjuk saran dan perbaikan demi kesempurnaan isi tugas 

akhir saya 

7. Ibu Nurhayati selaku Pegawai Administrasi program Diploma yang telah 

memberi saran kepada penulis 

8. Teristimewa untuk orang yang selalu penulis cintai dan hormati Suami penulis 

Hadi Wiyono, SE yang telah mendukung dan memberikan memotivasi sehingga 

isi Tugas Akhir ini dapat terselesaikan  

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima  kasih 

kepada pihak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan semoga 

kebaikan-kebaikan kalian mendapat balasan dari ALLAH SWT. Amin….  

Lhokseumawe,    Agustus 2019 
Penulis  

 

 

  (Sulistiawati) 
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