
 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah SWT, atas rahmat dan karunian-

Nya yang dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis 

diberikan kekuatan dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula salawat 

kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan 

sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh 

gelar ahli madya yang berjudul “Analisis Persediaan Akuntansi pada PT. Coca-

Cola Amatil Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Kesesuaian PSAK No. 14 tahun 

2015 ”. Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan 

D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan 

kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat 

bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Uin Suska 

Riau. 

2. Bapak  Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM Selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau. 

3. Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Diploma III 

Akuntansi,  terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan. 

4. Ibu Harkaneri, SE., MSA., Ak. selaku penasehat akademis yang banyak 

memberikan bimbingan penulis dibidang akademis. 

5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, ilmu serta masukan-masukan sehingga tugas 

akhir ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Uin Suska Riau, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 
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7. Bapak Beni Syarmi Ali dan segenap karyawan PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia Cabang Pekanbaru yang senantiasa membimbing penulis selama 

melaksanakan tugas akhir ini. 

8. Ayahanda Sarianto dan Ibunda Fitrawati yang telah melahirkan, 

membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga 

sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang keluarga besar 

penulis yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan laporan ini. 

9. Tori Wahyudi, S.Pd yang selalu memotivasi penulis agar tugas akhir ini 

terselesaikan. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2015 yang 

telah memberikan dukungan kepada penulis. 

Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan kebaikan yang banyak, 

penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun 

untuk kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, 01 Novemper 2018 
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