KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatNya sehingga semangat
menggali ilmu pengetahuan tidak pernah padam dan berkat ridhaNya sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam
tidak lupa penulis sampaikan kepada Rosulullah SAW yang telah membimbing
umat manusia kepada jalan yang benar.
Merupakan suatu ketenangan dan kebahagiaan bagi penulis, ketika penulis
mampu

mencurahkan

segenap

tenaga,

kemampuan

dan

dana

untuk

menyelesaikantugas akhir ini. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga hasil
karya tulis inimemberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dunia pendidikan
serta dunia perusahaan khususnya.
Dengan izin dan Rahmat Allah SWT berikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan

tugas

akhir

ini

dengan

judul

“ANALISIS

SISTEM

PENENTUAN HARGA POKOK PERSEDIAAN PADA PT. KAYA ALAM
LESTARI”, guna memenuhi syarat untukmemperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami
hambatan dan rintangan, tetapi dengan adanya bantuan dan dukungan baik moril
maupun materil yang penulis terima dari berbagai pihak sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini.

i

Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan
penghargaan kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A sebagai Rektor Universitas
IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan penulis kesempatan
untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M, Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
danIlmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Andri Novius, SE, M.si, Ak selaku Ketua jurusan Akuntansi
DiplomaIII Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan SyarifKasim Riau.
4. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Diploma IIIFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif
Kasim Riau, danjuga selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan
waktunya untukmemberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan
tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan
Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu motivasi dandorongan
selama penulis menuntut ilmu dibangku kuliah.
6. Bapak Pimpinan beserta karyawan-karyawan PT. Kaya Alam Lestari yang
telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan Data yang diperlukan
dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Kedua orang tua, Ibunda tercinta Yusniar Leni , Ayahanda tercinta Benny
Wijaya, yang telah memberikan segalanya baik materi, kasih sayang,
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motivasi, dukungan dan do’a yang terus menerus sehingga penulis dapat
mengenyam pendidikan di UIN SUSKA RIAU ini.
8. Buat kedua saudara kandung, kakakku tersayang Shantika Novita Wijaya dan
adikku tersayang Nabilla Putri Azzura.
9. Buat sahabatku yang tersayang yang sudah seperti saudara kandung bagi saya
Khairani Nabila, Randa Dwima Putra, Eka Anisa Pratiwi dan Iga Febriwati
yang selalu menemani disaat senang maupun duka dan Teman-teman
seperjuangan D3Akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UniversitasIslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Buat Sahabat paling special yang selalu menemani dan memberikan semangat
serta motivasi bagi penulis agar cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini terutama
Putri Wahyuli dan Harry Octaria.
11. Buat sahabatku dari sekolah hingga sekarang yang juga selalu memberikan
semangat dan dukungan Chindy Rahmadhanti, Muhammad Hajriy, Yudha
Caraka, Fransisco Redi dan Firman Syahputra.
12. Kepada teman- teman yang juga telah membantu Wiwittia, Ijan, Putri dan
Rani Widya Hartanti.
13. Serta buat pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.Penulis
mendo’akan semoga kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat kepadapenulis
dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan terhindar dari
dosa, Amin ya robbal alamin.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian tugas
akhir ini. Namun jika ditemui kesalahan dan kekurangan, sehubungan dengan hal
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tersebut, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan,
sehingga menjadikan tugas akhir ini lebih bermutu.
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