
   

KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Pemelihara 

seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis 

mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern 

Penggajian Pada PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Medan”. Tugas akhir ini 

dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya 

Jurusan Akuntansi pada Universitas Dharmawangsa Medan. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, 

karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Penulis juga menyadari sepenuhnya 

bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi, bahasa serta 

penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dari segi ilmu pengetahuan, 

bahan atau data, dana dan waktu sehingga kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran 

tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis 

mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada: 

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

2. Bapak Lukman Hakim Siregar, SE,M.Si, selaku Kepala Program Studi DIII 

Akuntansi Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Amru Yasir, S.Kom, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga selesainya tugas akhir ini. 
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4. Ibu Sri Mulyani, S.Sos, MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga selesainya tugas akhir ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Karyawan Universitas dharmawangsa Medan 

yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan berlangsung serta 

memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas yang berkenaan dengan selesainya 

tugas akhir ini. 

6. Bapak dan Ibu serta Staff Karyawan PT. SUCOFINDO Medan yang dengan senang 

hati  membantu penulis dalam mengumpulkan data. 

7. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini 

8. Kakak dan adik yang selalu memberikan pencerahan dan semangat yang besar.  

9. Terima kasih juga kepada Asii Trisha, Cahyani Rumahorbo, Putri Handayani, 

Sartika Harefa atas hiburan, semangat dan dorongan dalam mengerjakan tugas akhir 

ini. 

10. Terima kasih kepada Pacar saya yang selalu bersedia menemani begadang buat 

mengerjakan tugas akhir ini dan menemani kesana kemari untuk urusan tugas akhir 

ini. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas akhir ini seperti 

teman-teman selama menjalankan perkuliahan D3 Akuntansi Universitas 

Dharmawangsa Medan dan masih banyak lagi yang tidak saya ucapkan satu persatu 

untuk saya mohon maaf. 
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Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang 

telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya. Semoga karya penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan 

kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah 

dihadapan Allah SWT. Aamiin. 

 

                                                                                   Medan,   November 2019 

        Penulis 

 

 

                                                                                            Vivin Adilla 

        031172008 
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