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" Segala Puji syukur pertama-tama penulis ucapkan kepada Tuhan 

Yesus Kristus karena berkat Kasih dan Anugrah-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini merupakan 

tugas akhir dalam memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. Begitu banyak hambatan yang dihadapi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi  ini yang berjudul �Fungsi Pengelolaan Persediaan 

Barang yang Memadai�.  

 Segenap kemampuan penulis telah lakukan untuk menyelesaikan 

skripsi ini sesuai dengan standarnya. Penulis sadari bahwa baik dalam 

pengalaman maupun kemampuan yang dimiliki masih sangat terbatas 

sehingga penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tetapi mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan yang 

memerlukan. Dalam penyusunan skripsi ini juga banyak pihak yang terlibat 

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak. 

Dengan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini: 

1. Kedua orang tua, Mama dan Papa tercinta. Terimakasih atas 

dukungan moril serta materil, terimakasih juga atas doa dan kasih 

yang tak dapat terbalaskan. 

2. Bapak R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan masukan,  
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dorongan serta meluangkan waktunya guna memberikan 

bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku PJS pembantu 

dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Widyatama, terima 

kasih atas ilmu yang telah diberikan yang menjadi harta paling 

berharga bagi penulis. 

6. Seluruh staf karyawan tata usaha dan perpustakaan Universitas 

Widyatama. Terimakasih atas pelayanan yang baik  yang diberikan 

kepada penulis.  

7. Ko Djonih dan Ci Yoeng-Yoeng serta segenap karyawan ketiga 

Perusahaan. Terimakasih untuk kesediaan waktunya mau 

membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan.  

8. Adikku tersayang, �Ade� Septi dan Edward. Terima kasih untuk doa 

dan dukungannya, dan terimakasih juga udah mau berikan waktu 

untuk bantu ngetik. Kalian harus lebih baik dari cici ya. 

9. Someone special, Chandra K.W . Terimakasih untuk setiap 

dukungan, perhatian dan doanya, terimakasih juga udah menjadi 

motivator untuk penulis. Sukses selalu. 

10. Ibu Pdt. Ruth, Pdt. Abigail, Ci �Ia, Ci Yoyo, Ko Thomas, teman-

teman di Nafiri Sion khususnya di YMC, ReNS, dan team tamborine 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Kepada �orangtua  
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muda� Ko Bobby dan Ci Lenny. Thanks banget untuk doa kalian. 

11. Teman-teman di Universitas Widyatama, Marlin, Dian, Free, Nesta, 

Jun, Lusi, Yayah, Loren, Sofi, Yudi, Astrid, Selvi, Pepen, Dendi, 

Maslan, dll. Teman-teman di PMK, khusunya untuk Ka Vera dan 

Tiur�04, senang bisa melayani bersama kalian. Thanks banget 

untuk setiap dukungan dan bantuannya. Tetap giat melayani 

Tuhan. 

12. Pihak Pojok BEJ Widyatama, khususnya Ka Luxky. Terimakasih 

atas bantuannya dalam memberikan data Laporan Keuangan 

Perusahaan yang penulis butuhkan. 

13. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. Dukungan dan doa kalian sungguh sangat berarti bagi 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan yang membutuhkan. 

Penulis berharap pada Tuhan Yesus Kristus yang baik dan penuh kasih setia 

selalu memberkati kita semua. 

 

Bandung, Juli 2007 

 

 

Penulis 
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