
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT, atas segala limpahan hidayahNya, nikmat islam, iman, dan kesehatan serta 

pertolonganNya dan juga anugerah yang telah membimbing dan memberikan 

kemampuan serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Serta tak lupa sholawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad SAW 

yang mana perbuatan, tingkah laku, dan tutur bahasa beliau menjadi landasan 

dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beraktifitas. Adapun tujuan dan maksud 

penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan Strata I, Jurusan Akuntansi di Universitas 

Dharmawangsa Medan. Adapun skripsi ini berjudul “Pengawasan Internal 

Persediaan Suku Cadang Sparepart Department pada PT. Trans Indo Utama 

Medan.”  

Sebagai manusia yang tidak akan pernah luput dari kekhilafan, penulis 

menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan segala kritik dan 

saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



 

 

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan tempat penulis menimba ilmu. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Drs. Zahari, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang 

bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Mekar Meilisa Amalia, SE, Ak, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah memberikan dukungan dan bantuan dalam memberikan pengarahan dan 

membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff  Akademik Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan dan bantuannya kepada penulis. 

6. Bapak Dje Hoa selaku Pimpinan Sparepart Department PT. Trans Indo 

Utama Medan beserta seluruh staff dan karyawan yang telah banyak 

membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan 

dengan penulisan skripsi ini. 

7. Kedua orangtua saya, Ayahanda tercinta Suparman, S.Kom dan Ibunda 

tercinta Suhartati beserta Adik-Adik saya tersayang Emil Febrian dan Adrian 

Syazwan yang telah memberikan Doa dan dukungan baik secara moril 

maupun materi sehingga penulis termotivasi untuk menjadi yang terbaik. 
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8. Sahabat-Sahabat saya Ersa Ayundari, Dewi Ratih, dan seluruh teman-teman 

Akuntansi A yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Kritik maupun saran yang 

sifatnya membangun kiranya sangat penulis harapkan karena kesempurnaan ini 

semata-mata hanya milik Allah SWT. Aamiin yaa Robbal Alamin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Medan,         Agustus 2019 

Penulis               

 

Nishrina Amalia  
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