
 
 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT 

yang telah membeikan rahmat dan hadiyah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “SISTEM ADMINISTRASI 

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS 

PEGAWAI TETAP PADA PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan” guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk 

mencapai gelar sarjana (S.AK) 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

Allah SWT yang selalu melindungi, memberi kesehatan, dan mempermudah 

pembuatan skripsi ini. Terimakasih yang  tidak terhingga kepada kedua orang 

tercinta yaitu ayah handa tersayang “M.IlhamNasution” serta untuk Ibu yang 

paling penulis sayangi dan cintai “Eli Susanti” dengan cintanya yang tulus selalu 

memberikan cahaya kehidupan di setiap langkah baik itu dalam kesedihan 

maupun kebahagiaan. Tanpa Ibu penulis tidak akan pernah bisa menjalani hidup 

yang berawal dari ibu mengandung, melahirkan, membesarkan, membimbing dan 

membekali peneliti dengan rasa cinta, kasih sayang, tulus ikhlas serta dukungan 

yang tidak akan pernah pudar hingga akhir hayat. Senyuman, Doa dan Restu 

kedua Orang Tua pembuka rizki dalam kehidupan. 

 Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan 

dan hambatan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik 

dalam bentuk material, tenaga dan informasi serta waktu yang diberikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Maka pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Kusbianto, SH, M. Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti. SE. MAP selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa. 
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3. Bapak Drs. Zahari, AK, MM selaku Ketua Prodi Akuntansi sekaligus sebagai 

Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Bapak M.Iqbal, M.Si Dosen Pembimbing II yang telah berekanan 

memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat 

menyempurnakan Penulisan Skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan 

Ilmu Pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa. 

6. Kepada seluruh keluarga kakak dan adik saya yang saya sayangi terimakasih 

telah memberikan nasehat dan mendukung saya selama membuat skripsi ini. 

7. Kepada teman seperjuangan saya yaitu Fayruz maydani, Kiki vanny ristanti, 

Widya Astari, Adinda alvira, Tami Octavira, Ananda Putri Pasaribu, Era 

Widjananda, dan Muhammad Ridwan yang selalu mensuports saya.  

8. Terima kasih teruntuk sahabat saya Pagita Pratiwi, Fadilla Hasanah Daulay,  

dan Syarifah Siti Fatimah yang selalu mendukung saya dalam segala hal 

pengerjaan skripsi ini dan selalu memberi motivasi kepada saya. 

9. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa atas canda tawanya, saran, Inspirasi, dan 

lain-lain hingga Skripsi ini selesai dengan tepat waktu. 
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