
KATA PENGANTAR 

Bismillahhirrahmanirrahim. 

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul: “ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI PERENCANAAN DAN 

PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PT. PERKEBUNAN 

NUSANTARA V PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) SEI PAGAR 

KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR”. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada program studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Adapun 

ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada: 

1. Buat kedua orang tua tercinta “Abu Sofyan dan Suma Arida” yang selalu 

memberiakan dorongan, motivasi, baik dukungan moril maupun materil 

kepada penulis. Dan tidak lupa buat kakak terhebatku yaitu Neni 

Sriwahyuni,S.Pd adik tersayang yaitu Annisya Nur Ambiya dan seluruh 



keluarga yang sangat penulis sayangi yang telah banyak membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibuk Ikhwani Ratna, SE,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

sekaligus dosen yang setia mendampingi dan membimbing serta 

meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Bapak Henrizal Hadi Wahab, LC.MA selaku penasehat akademis penulis 

yang selalu mendukung dan memberikan arahan kepada penulis selama 

penulis kuliah. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar di Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

telah memberikan bimbingan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama 

perkuliahan. 

6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu 

penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan. 

7. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar terutama Bapak 

Syahendra Lubis selaku Kepala Bagian Anggaran yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini beserta pegawai-

pegawai yang telah membantu dalam penyediakan data yang dibutuhkan. 



8. Terima kasih untuk orang tersayang yaitu Dwi Kurnia Hadi yang telah 

banyak mendukung, memotivasi dan menemani penulis selama melakukan 

penelitian serta membantu penulis dalam perkuliahan, jasamu tidak bisa 

penulis lupakan terima kasih juga untuk do’anya. 

9. Teman-teman kost yang telah penulis anggap sebagai keluarga yang selalu 

memberikan semangat dan memberikan arti dalam kehidupan, yaitu Hudya, 

Aulia Fitriani, dan Melly Susanty,SP. 

10. Sahabat-sahabatku tersayang yang sama-sama berjuang dalam mengejar 

cita-cita yaitu Dewi Arlitha, Nengsih Indrayani, dan Putri Zahara terima 

kasih yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan kebersamaan 

kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuangan lokal Akuntansi K 2013 khususnya Rohma 

yuliyantika,SE, Gesti Juli Nastasari, SE, Hiqmah Apriliano Ramadhan, SE, 

Ario Sani, SE dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, selanjutnya lokal konsentrasi Akuntansi Manajemen B terima kasih 

atas do’a dan dukungannya serta kebersamaan dan keceriaan yang kalian 

berikan. 

12. Teman-teman KKN angkatan XL Kecamatan Cerenti khusunya Kelurahan 

Koto Peraku, Kabupaten Kuantan Singingi terima kasih untuk dukungannya 

serta kebersamaan yang telah kita lalui selama lebih kurang dua bulan. 

13. Buat orang-orang yang menyayangi penulis, terima kasih ya. 

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu 

per satu, bukan berarti kalian tidak berarti dalam hidup penulis. Penulis menyadari 



bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan 

kekurangan karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan 

skripsi ini. 
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