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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISA 

AUDIT SIKLUS PENJUALAN PADA PT.DRIMIX PERIODE 2006-2007”. 

Pembuatan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu prasyarat penulis dalam 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa 

Esa Unggul. 

 Mengingat segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki, penulis sadar 

dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. 

Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam skripsi ini. Terlepas dari hal 

tersebut penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan kerjasama dari 

berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak DR.Ir.Arief Kusuma,AP,MBA. Selaku Rektor Universitas Indonusa Esa 

Unggul. 
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2. Ibu Prof.Dr.lia Amelia selaku PJS Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa 

Esa Unggul. 

3. Ibu Rilla Gantino,SE,AM.,M.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonusa Esa Unggul 

4. Bapak Adrie Putra, SE,M.M. selaku dosen pembimbing yang senantiasa telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, pikirannya, disela-sela kesibukan beliau dalam 

hal membantu penulisan di bidang materi maupun teknis penulisan, juga atas 

saran, kritik serta motivasi yang beliau berikan kepada penulis. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bimbingan dan 

berbagai macam ilmu pengetahuan kepada penulis baik dalam kegiatan akademis 

maupun non akademis khususnya dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian 

proposal skripsi ini. 

7. Keluarga ku tercinta, terutama Mama(alm), Bapak, Kakak dan Adik tercinta serta 

keponakan-keponakan ku tersayang, terima kasih atas doa dan seluruh dukungan 

yang sudah diberikan. 

8. Teman-teman ku (Irma, Aida, Desi, Siti, Zummi, Windhi, Umai, Junita dan 

Sherly) terima kasih atas segala bantuan dan semangatnya. 

9. DP dan keluarga yang turut menyunbangkan motivasinya kepada penulis. 

10. Keluarga besar IRPS atas support dan doanya 



 

iii 

 

11. Pimpinan PT.DRIMIX yang telah bersedia memberikan penulis kesempatan untuk 

melakukan penelitian di perusahaan tersebut. 

12. Seluruh staff PT. DRIMIX yang telah berbaik hati membantu penulis dalam 

melakukan penelitian. 

 

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak 

disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dalam penyusunan  skripsi ini. 

Kritik dan saran masih penulis harapkan, karena penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan-kekurangan dalam  skripsi ini. 

 Akhir kata, semoga ALLAH SWT  membalas kebaikan semua pihak dan 

semoga  skripsi ini bermanfaat bagi semua. 

 

Jakarta,  12 Februarir 2010 

                                                                                                           Penulis 

 

                                                                                                              (Lita Apriliani) 


