KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat
Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISI
PENGENDALIAN

PERSEDIAN

BAHAN

BAKU

KEDELAI

PADA

PABRIK TAHU DAN TEMPE PAK TOTO DI KECAMATAN KUANTAN
HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGING” sebagai salah satu persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah
penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak
dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada
berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan
baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan
baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak hidayahNya sehingga
penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu
dan Bapak pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ibu Ikhwani Ratna, SE. M.Si. Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Nelsi Arisandi, SE, M.Ak. Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
Dan juga selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu
dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan
kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses
perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah
memberikan dukungan dan do’a kepada penulis.
8. Pabrik Tahu dan Tempe Pak Toto yang menjadi Objek penelitian ini.
9. Khususnya ucapan terimakasih kepada almarhummah Ibuda tercinta dan
Ayahanda yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih
untuk semua Pengorbanan, Kesabaran, Nasehat, Do’a, Cinta dan Kasih
Sayang yang tiada henti Ayah dan Ibu berikan kepada peneliti sehingga dapat
menghantarkan peneliti pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan setimpal
apa pun yang dapat peneliti berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a
untuk Ayah dan Ibu semoga selalu berada dalam Naungan Ridho Allah SWT.
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10. Terimakasih untuk Abang-Abang, dan Kakak-kakak yang tidak pernah bosanbosan berdo’a dan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
11. Terima kasih untuk Silvi Andriani, Sos. yang tak bosan-bosannya mendo’akan
penulis, selalu menjadi pengobat lelah dan semangat bagi penulis.
12. Terima kasih untuk teman-teman kos satu Perjuangan, Rindi Lustari, Ahmad
Razali, Sabra Hasbi, Zulkipli, Yendro Gandi dan Rahmad Tanzil.
13. Terima kasih untuk teman- teman Akuntansi C, Riki asiansyah, Iwan
kurniawan, Jalius Ramadi, Raka jala dara, dan Teman-teman lainnya yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat
dan do’a kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu.
Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi
sia-sia jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti. Akhirnya kepada Allah
SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan
rahmat dan rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam
melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 2017
Penulis,

ALFAJRI
NIM: 11273102758
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