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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghantarkan rahmat serta hidayah-

Nya, sehingga rasa ingin belajar dan menggali ilmu tidak pernah padam dan dapat

menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Anggaran Penjualan Sebagai Alat

Perencanaan Dan Pengawasan Pada PT. Tirta Medical Indonesia Cabang

Pekanbaru”. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad

SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan

ilmu pengetahuan.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus

dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan Tugas

Akhir ini tentunya jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu apabila pembaca

menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penulisan Tugas Akhir ini yang

disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran

yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan  terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan kepada

penulis . Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Norisman dan Ibunda Devi Hesnita tercinta yang

telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang yang tak terbatas
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serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tiada bertepi sehingga

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini dengan baik. Buat

Adik Satu satu nya Niken Ayu terimakasih udah selalu jadi teman ribut dirumah.

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

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak

membantu penulis dalam perbaikan-perbaikan tugas akhir, arahan dan

sumbangan pikiran yang yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak

memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

6. Mamita dzello yang selalu memberi semangat penulis selama bersama

dipekanbaru.

7. Sahabat-sahabat cantikku Nuraziza, Nurmala sari, Dani Karmila, Muriani, Heni

Purnama Sari yang selalu memberi dan membantu semangat sehingga tugas akhir

ini dapat terselesaikan. Hari yang kita lalui bersama adalah hal yang terindah

dalam hidupku.

8. Teman-teman D3 Akuntansi Angkatan 2014 yang telah banyak membantu

penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
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9. Ranti Yunita dan Andri Laksamana yang selalu membantu meminjamkan buku-

buku yang diperlukan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah

ikhlas membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal disisi Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis khususnya dan umumnya bagi semua pembaca serta berperan dalam

perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 13 April 2017

Penulis,

SISKA MELATI FITRI


