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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohiim, 

Dengan segala kerendahan diri, penulis bersyukur kehadirat Dzat Yang 

Maha Tinggi atas Asma-Nya, serta Maha Agung dengan segala Sifat-Nya. Karena 

hanya berkat rahmat, hidayah serta ridho Allah SWT, penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini walau dengan segala keterbatasan. Tidak lupa pula 

shalawat beriring salam juga penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 

‘alamin). Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Pembelian Bahan 

Baku terhadap Tingkat Inventory Turn Over” ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian sarjana Strata-1 pada 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang harus diperbaiki, 

mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang penulis 

miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan yang dihadapi penulis, 

tetapi berkat saran, kritik, semangat, serta dukungan dari banyak pihak yang 

membantu penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materil, skripsi ini akhirnya 

dapat diselesaikan. 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu pihak 

lain baik secara moril maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada : 
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1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kemudahan, dan kelancaran 

selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua tercinta yang paling saya sayangi dan selalu ingin saya 

bahagiakan, Bapak Dedi Wahyu  dan Ibu Kusmini yang tak ada hentinya 

selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis. 

Setiap do’a yang kalian lantunkan adalah ketulusan yang tiada pernah ternilai 

dengan apapun. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang 

dengan penuh kecintaan serta kasih sayang telah memberikan kepercayaan dan 

perhatian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah 

kedua orang tua penulis di dunia dan akhirat. Amin. 

3. Bapak. H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak, CA., selaku Dosen 

Pembimbing yang dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikirannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan dan saran 

kepada penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.  

4. Bapak Drs. Kamaludin Subha., M.M. dan Ibu Tetty Lasniroha Sarumpaet, 

S.E., M.Ak., CA. Selaku Dosen Penguji dalam Sidang Komprehensif S-1. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.B.A. selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

7. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 
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8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Remon Gunanta S.Pd., M.Si., selaku Sekertaris Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan 

selama menempuh pendidikan di Universitas Widyatama. 

11. Staf Karyawan di Universitas Widyatama Bandung yang telah memberikan 

pelayanan dengan sepenuh hati, dari Marketing, SDM, Biro Kemahasiswaaan, 

Staf Perpustakaan, LDE, LB, Akademik, PUPD, SAC, Prodi Akuntansi S1, 

Petugas GSG, Satpam, dan lain-lain. 

12. Staf karyawan PT. Multi Instrumentasi Bandung yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu namanya. Penulis ucapkan terimakasih 

13. Kakak dan adik yang paling saya sayangi, Kris, Tri, Indri, Aldi, Adit dan 

Ridho yang telah memberikan doa dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

14. Teman-teman seperjuangan di medan perang M. Zakaria, M. Rizki, Robby, 

Alif, Ogi, Atian, Suci dan Agusni yang telah bersedia berbagi pendapat dan 

saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman-teman AKB fakri, adi, Rommi, Alven, Riki, Aji, sidik, dan Aldi yang 

selalu memberikan semangat dan doa. 

16. Teman-teman yang cantik-cantik Pelita, Eva, Rere, Anggun, Indah, Meida, 

Lia, Febi, Didi dan Melati yang memberikan motivasi serta doa.     



vi 
 

17. Teman-teman MANGTAMA dan LIMA yang selalu memberikan hiburan dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Seluruh teman-teman di Universitas Widyatama, khususnya jurusan Akuntansi 

kelas D angkatan 2010 terimakasih telah memberikan kenangan yang tidak 

terlupakan kepada penulis. 

19. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, namun 

telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung 

kepada Penulis. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga 

skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak termasuk 

penulis, khususnya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

 

    

 Bandung,  8 September 2014 

 

 

               Rinaldi Wachyu C 

 


