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Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya berupa pengetahuan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan 

kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar strata-satu (S-1) Sarjana Akuntansi Universitas Dharmawangsa 

Medan. Sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita 

tetap konsisten dan komitmen terhadap Al-Qur’an dan Al-hadis. 

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah “Prosedur Penyusunan 
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menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat 

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

ilmu pengetahuan. 

Dalam mempersiapkan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa 

bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pula pada kesempatan ini izinkanlah penulis 

untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak  Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Fakultas Universitas 
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2. Bapak Sahnan Rangkuti, S.E., M.AP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

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

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan . 

4. Bapak Lukman Hakim Siregar, S.E., M.Si., selaku pembimbing I, karena 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk 

dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Risuhendi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing II, karena telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan 

saran dalam penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh Staf Pengajar Universitas Dharmawangsa Medan yang telah 

mendidik penulis selama Kuliah di Universitas Dharmawangsa Medan. 

7. Bapak Pimpinan beserta Staf PT. Samudera Indonesia Tbk yang telah 

bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data serta informasi yang 

diperlukan dan memberikan penulis izin bekerja untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

8. Teristimewa untuk orang tua saya Ayahanda Alm. Turki Imballo Ritonga 

dan Ibunda tercinta Kartini, suami saya Khairul Anwar dan anak saya 

Rakha, Tiara, Raisa yang sangat saya sayangi dan tiada henti-hentinya 

memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan masukan kepada penulis 

selama menyelesaikan studi di bangku kuliah Universitas Dharmawangsa 

Medan. 
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9. Kepada seluruh teman-teman saya Akuntansi A angkatan 2015, khususnya 

teman-teman terdekat saya yang sama-sama sedang berjuang untuk 

mendapatkan gelar sarjana, Novi Suriyani, Wulandari, Nicken Cahaya 

Fatimah, dan lainnya yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada 

penulis, demi selesainya skripsi ini. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan segalanya, 

semoga budi baik semua pihak yang telah membantu penulis mendapatkan 

balasan dariNya. Aamiin yaa Robbal ‘Aalamiin. 

 

 

                 Medan,   September  2019 

  Penulis 

 

 

 Wahyu Rahmayani Ritonga 
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