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Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga pe

nulis panjatkan dengan rendah hati kehadirat Tuhan Yang 

Maha Eoa atas rahmat yang telah dilimpahkanNya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan 

judul Proses Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dalam Hu - 

bungannya Dengan Effisiensi Pengelolaan Persediaan Pada Se 

buah Perusahaan Pengolahan Coklat PT 11 X " Cabang Surabaya 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan 

dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pa

da Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan Ini penulis ingin menyampaikan pula 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Ec. Hariati Hamzens, Akuntan sebagai- 

dosen pembimbing yang telah banyak mengorbankan 

waktunya untuk membimbing penulis selama dan 

sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini. 

2* Bapak Drs. Ec. Arsono Laksmono, Akuntan sebagai- 

ketua jurusan akuntansi yang telah menyetujui 

dan menerima baik skripsi ini.

3. Bapak Drs. Ec. Soekiman, Akuntan sebagai dosen 

wali penulis, yang telah banyak memberikan nase- 

hat selama masa kuliah.
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4, Semua Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universi 

tas Airlangga yang telah ikut mendidik dan mem - 

bimbing penulis aelama bertahun-tahun hingga ter 

suaunnya skripsi ini.

5« Keiuarga dan semua rekan serta semua pihak yang 

tak mungkin penulia sebutkan aatu persatu, yang 

telah memberikan bantuan baik moril maupun mate- 

riil selama perkuliahan maupun dalam penyusunan- 

akripai ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini maaih jauh dari 

sempurna baik dalam hal isi maupun tehnik penyusunannya. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan dan menerima 

kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini, dan untuk 

itu bersama ini penulis ucapkan terima kasih sebelumnya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan yang mungkin ada 

penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi para perabacanya.

Surabaya, tahun 19B7. Penulis,
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