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KATA PENGANTAR 

 Segala puji bagi Allah SWT penguasa langit dan bumi serta segala yang 

ada diantara keduanya. Hanya berkat ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan 

masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Biaya 

Distribusi Fisik Terhadap Volume Penjualan Air” 

 Penulis sangat menyadari akan segala kekurangan dan rasa khilaf baik itu 

dalam tata cara penulisan maupun dalam tata bahasa. Walau demikian semoga 

karya ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis itu sendiri dan 

umumnya bagi yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan masalah di 

atas. 

 Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak membantu baik moril 

maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.  Tiada kata yang dapat 

penulis sampaikan dan tiada balasan yang dapat penulis berikan,  semoga 

kasih sayang yang diberikan selama ini diberikan balasan yang lebih baik 

oleh-Nya. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priadi Ir.,M.S selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Bapak H. Beben Bahren, S.E., M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

4. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 
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5. Bapak H. Maman Suherman, MM., .Ak., selaku pembimbing utama yang 

telah sabar memberikan bimbingannya dan pengarahan dalam penyusunan 

Skripsi ini, 

6. Ibu Rd. Neneng Rina, MM., selaku pembimbing pendamping yang telah sabar 

memberikan bimbingannya dan petunjuk dalam penyusunan Skripsi ini, 

7. Seluruh staf Dosen dan SBAP Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

8. Direktur PT. PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya beserta seluruh karyawan 

atas izin melakukan penelitian 

9. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah 

diberikan. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi  ini.  

Semoga amal baik, dorongan moril maupun materil yang diberikan kepada 

penulis diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda 

dari Allah SWT. Amin. 

 Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

dan bagi semua pihak yang memerlukannya. 

       Tasikmalaya, Juli 2016 

          Penulis 

 


