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HALAMAN PENGESAHAN

Saya, Sheyla Febriani Rahman (21120021) melakukan penelitian dengan judul
sistem akuntansi persediaan pada TOKO XYZ. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah proses dari membenahi sistem yang tidak sesuai atas persediaan pada
TOKO XYZ. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri,
bukan hasil karya orang lain, serta bukan merupakan hasil peniruan atau
penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain.
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah
ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta
sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di
Politeknik NSC Surabaya
Surabaya, 20 November 2014
Yang membuat Pernyataan,

Sheyla Febriani Rahman
NIM. 21120021
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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menulis
tentang tugas akhir yang berjudul “SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA
TOKO XYZ“ tepat pada waktunya. Penulis dapat menyusun tugas akhir ini
berdasarkan data - data pada TOKO XYZ yang penulis pahami dan biasa penulis
kerjakan serta dengan mudah pula penulis memahami bagaimana penyusunan
tugas akhir ini.
Tugas akhir ini merupakan syarat wajib di mana penulis sebagai
mahasiswa di haruskan untuk membuat atau menyusun tugas akhir agar dapat
mendapatkan tidak hanya nilai tapi juga mendapat pemahaman lebih tentang
materi persediaan yang penulis ajukan sebagai judul tugas akhir ini dan tidak
hanya itu tapi proses pembuatan tugas akhir ini pun dapat menambah ilmu penulis
dalam memahami seluk – beluk tentang persediaan yang berhubungan erat dengan
bidang pekerjaan yang penulis geluti sehari – hari. Tugas akhir sistem akuntansi
pada persediaan ini banyak membahas tentang apa – apa saja yang berhubungan
dengan persediaan pada TOKO XYZ.
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih
kepada :
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1. Bapak Eko Tjiptojuwono, S.E, M.M. selaku Direktur Politeknik NSC
Surabaya.
2. Ibu Riris Yuniarsih. S.St. Par, M.M. selaku Asisten Direktur I NSC
Surabaya.
3. Ibu Nur Aida. S.E. selaku Asisten Direktur II NSC Surabaya. Sangat
membantu dalam memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam
menyusun tugas akhir sistem akuntansi persediaan pada TOKO XYZ.
4. Bapak Heru Prasteyo, M.Kom. selaku Ketua P3M Politeknik NSC
Surabaya.
5. Bapak Prasetyo Widyo Iswara, S.E.. M.A. selaku Kaprodi Akuntansi
Politeknik NSC Surabaya.
6. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada
pihak – pihak terkait lainnya dalam hal ini seperti Bapak, Ibu, beserta
Teman – teman yang telah banyak membantu baik untuk kritik, saran, dan
arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
Penulis menyadari jika dalam penulisan tugas akhir ini tidak sempurna, apabila
nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini penulis sangat
mengharapkan kritik dan sarannya.
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih pada segenap pembaca semoga tugas
akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.
Surabaya, 20 November 2014

Penulis
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