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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

melimpahkan hikmat dan rahmatNya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan penulis mengambil judul “ANALISIS 

PENGENDALIAN INTERN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 

PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA CV SUMBER BERKAT DIESEL 

MALANG”.  

 Saya sadar bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Penulis 

menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan mendapatkan hasil yang 

diharapkan tanpa bimbingan, dukungan, saran dan doa dari berbagai pihak. Dalam 

kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Drs. Bunyamin, M.M.,Ph.D selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Malangkucecwara Malang yang telah memberikan kesempatan untuk 

medapatkan pendidikan di STIE Malangkucecwara Malang. 

2. Bapak Drs. M. Soedarman, MM, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang 

selama ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan guna penyusunan penulisan tugas akhir 

ini sampai selesai. 

3. Bapak atau Ibu Dosen STIE Malangkucecwara Malang yang telah mendidik, 

memberikan ilmu, serta membimbing selama menempuh pendidikan di STIE 

Malangkucecwara Malang. 

4. Bapak selaku Kepala Depo CV Sumber Berkat Diesel yang telah memberikan 

bantuan dan penjelasan mengenai data-data yang penulis butuhkan dalam proses 

penyusunan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini. 
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6. Kedua orang tua, adikku, kakakku dan keluarga besar yang telah memberikan 

dukungan, doa, perhatian, pengertian, kasih sayang, serta jasa yang tak terhingga 

sehingga penulis bisa mendapatkan gelar pendidikan sarjana. 

7. Arie Mely Harjanto, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa 

selama proses perkuliahan dan sampai selesainya penulisan tugas akhir skripsi ini. 

8. Teman - teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu 

mendukung, membantu, menemani dalam suka maupun duka, dan memberi 

semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini jauh dari sempurna, 

maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk 

perubahan yang lebih baik kedepannya. Demikian kata pengantar ini dibuat 

sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam 

penulisan tugas akhir ini, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.  

 

        Malang, 30 July 2017 

 

        Gabriel Yulio Immanuel  

 

 

 

 

 

  




