
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena 

berkat rahmat dan innayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini sebagaimana yang telah diharapkan. Dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini tidak sedikit kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi, terutama dalam 

pengumpulan data, namun berkat ridho dari Allah S.W.T dan bantuan dari 

berbagai pihak Alhamdulillah kesulitan-kesulitan itu dapat teratasi. 

Adapun Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III fakultas Ekonomi 

jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung dengan judul 

“Tinjauan atas Pelaksanaan Pengendalian Intern Persediaan pada PT. Fajar 

Puncak Pratama Bandung”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan maupun dalam 

pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, jauh dari sempurna, walaupun penulis telah 

berusaha kearah itu sesuai dengan batas kemampuan yang penulis miliki. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun terhadap hasil penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, 

dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada : 



1. Kedua orang tua tercinta, mimih dan babeh yang selama ini telah mendidik 

serta memberikan kasih sayang, do’a, dan dukungan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua 

Pembina Yayasan Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

4. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi 

Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

5. Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan 

serta pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Universitas Widyatama, yang telah 

membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. 

7. Para staf sekretariat akademik dan perpustakaan, yang telah mendukung 

penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Widyatama. 

8. Direksi dan staf PT. Fajar Puncak Pratama khususnya untuk Ibu Sofia 

Aknani, Bapak Asep dan Ibu Faridha yang telah membantu dalam 

pengumpulan data-data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

9. Special thanks giving for Sandy Julisan yang selalu memberikan do’a, 

dukungan, dan kasih sayang. Sehingga Laporan Tugas Akhir ini 

terselesaikan dengan baik. 



10. Seluruh teman-teman “Nyengseong Club”, Gaga, Mas Joko, Nenx Inne, 

Chiena, Revi, Tyan, mamih Fitri, Dedek, Helmi, Wilma, Army, Gomes, 

Sherly dan yang lainnya terima kasih atas kerjasama dan dukungannya, 

semoga kalian diberi kemudahan untuk menyelesaikan studi secepatnya. 

11. Untuk teman seperjuangan Metta, Uchi, Nike, Selvi, dan Rina yang telah 

memberikan masukan dan dukungan. Semangat!!. 

12. Untuk seluruh teman-teman Akuntansi DIII angkatan 2008, lanjutkan 

perjuangan kalian. 

13. Segenap keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun 

do’a. 

Serta seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang 

telah membantu penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga amal 

baik semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan semoga 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 

Bandung, Mei 2011 
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