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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, 

Tuhan semesta alam yang tidak satupun Tuhan yang patut disembah selain Dia, 

Tuhan yang Maha Mengetahui yang memberikan nikmat ilmu kepada hamba-Nya 

yang telah memberikan hidayah-Nya serta nikmat yang tidak terhingga baik 

kesehatan jasmani dan rohani maupun kesempatan sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada arwah 

baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari 

zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan Ilmu pengetahuan. 

Berkat izin dan kehendak Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Implementasi Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku 

Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) (Studi Kasus 

Pada Usaha Produksi Sofa ORIENT Pekanbaru)”, untuk memenuhi persyaratan 

dalam meraih gelar sarjana lengkap Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 

Riau. 

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada pihak-pihak 

tersebut, antara lain : 
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1. Alm. Ayahanda tercinta “Sutan Sudirman” dan Ibunda “Malizar” sebagai 

inspirasi dalam hidup penulis. Ayah yang tiada henti memberikan sesuatu 

yang terbaik buat keluarga hingga akhir hayat. Ibu yang selalu 

memberikan do’a disetiap waktu dalam hidup penulis. Selanjutnya untuk 

keluarga besar penulis, Kakanda Dona beserta abang ipar Bripda Rinto, 

Kakanda Herlina beserta abang ipar Aidil Ardiles S.kom, Abang penulis 

Joko Wandira. Dan juga mereka yang juga pentingnya dalam hidup 

penulis, tante Emilia dan Om Sidi Ayun, serta Andung tercinta yang 

selama ini telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga 

dewasa, hingga sampai penulis menyusun skripsi ini.  

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

dan Ilmu Sosial. 

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

yang telah banyak memberikan arahan dari awal hingga selesainya skripsi 

ini. 

4. Bapak Muklis, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu untuk penulis dalam membantu dan memberikan 

bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Nurlasera, SE, M.Si sebagai Penasehat Akademis. Yang telah 

memberikan nasehat yang bermanfaat untuk penulis. 

6. Seluruh jajaran Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Sosial yang 

telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa 

perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 
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7. Sahabat-sahabat penulis, Anggi Zuhari dan Fadli Malik yang telah 

mendukung dan membantu penulis selama masa perkuliahan. 

8. Teman-teman Akuntansi C dan Akuntansi Manajemen A yang saling 

berlomba dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Dan 

untuk seluruh mahasiswa Fekonsos angkatan 2014. 

9. Teman-teman KKN Angkatan 41 tahun 2017 Kecamatan Sungai lala, Desa 

Tanjung Danau, Indragiri Hulu, Riau. Yang telah memberikan pengalaman 

yang luar biasa selama melaksanakan tugas bersama masyarakat. 

10. Untuk seseorang yang spesial bagi penulis yang sedang membaca skripsi 

ini. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Semoga 

Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang 

lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat 

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

                                                               

         Pekanbaru, 8 Juni 2018 

  

           Penulis 
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