
 
 

KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran 

Allah SWT, atas rahmat dan karunia-NYA berupa pengetahuan, kesehatan, rezeki 

dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan, shalawat beriring salam kepada 

Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita dapat konsisten serta komitmen 

terhadap Al-Qur’an dan Al-hadist. 

 Adapun judul skripsi penulis adalah “Peranan Audit Terhadap Kinerja 

Perusahaan Pada PT. Garindo Sejahtera Abadi Medan”. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun dari berbagai 

pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis dan untuk 

ilmu pengetahuan. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, 

penulis akan sulit menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan 

istimewa ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran 

penulisan skripsi ini baik berupa dukungan, do’a maupun bimbingan yang telah 

diberikan. Secara khusus penulis dengan rasa hormat yang terdalam mengucapkan 

terima kasih kepada : 
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1. Bapak Dr.Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan 

2. Bapak Syahnan Rangkuti, SE, M.AP selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan 

3. Bapak Drs. Zahari, Ak. MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan  

4. Bapak Lukman Hakim Siregar, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam 

penyelesian skripsi ini. 

5. Ibu Mekar Meilisa Amalia, SE, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam 

penyelesian skripsi ini. 

6. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

7. Ayahanda Suhendra dan Ibunda Sri Hayati yang telah mengasuh dan 

membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang dan ketulusan yang 

telah memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya 

do’a yang dapat penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, semoga kelak 

penulis dapat membahagiakan ayahanda dan ibunda tercinta. 

8. Buat Adik Abdullah Ahmad Albadawi, Husein Ahmad Sabili, Sufia Aryati 

serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan selama 

penulis menjalani pendidikan hingga selesainya skripsi ini. 
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9. Buat teman seperjuangan sekaligus sahabat terbaik saya Ardiana Putri 

Harahap, Sri Astuti, Novi Suriyani yang telah membantu dan memberi 

semangat dalam penulisan skripsi ini. 

10. Buat teman mahasiswa Akuntansi A Universitas Dharmawangsa Medan, 

terima kasih atas diskusi dan kekompakkan untuk saling membantu satu sama 

lain. 

11. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Garindo Sejahtera Abadi Medan yang 

telah berbesar hati memberikan izin riset dan data yang penulis butuhkan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pihak, Aamiin.   

 

Medan, Desember 2019 

Penulis 

 

Ulfah Sari Saqathi 
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