
 

 

i 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehaidrat Ilahirobbi yang telah 

memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

hingga selesai, shalawat dan salam semoga di limpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua 

termasuk kepada umatnya yang diakui sampai akhir zaman. Amin. 

 Skripsi ini penulis susun untuk membahas mengenai “Pengaruh Biaya 

Distribusi Fisik terhadap Volume Penjualan Air”,  yang merupakan syarat 

dalam menempuh ujian guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar 

sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun ini masih 

jauh dari kesempurnaan sehingga skripsi ini masih memerlukan banyak perbaikan. 

Oleh karena itu penulis menerima dengan terbuka dan senang hati terhadap kritik 

dan saran membangun yang menuju ke arah perbaikan yang lebih baik dan 

berguna bagi kita semua. 

 Penulisan skripsi ini tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya dukungan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Allah SWT atas limpahan berkah rahmat serta anugrah-Nya yang tidak 

terhingga kepada penulis. 



 

 

ii 

2. Ayah dan ibuku tercinta ; Ayahanda Karsono S (almarhum) semoga beliau 

senantiasa ditempatkan ditempat yang paling indah disisi Allah swt.Aminn.. 

dan Ibunda Ratwasiatun yang selalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas serta 

memberikan semangat dan dorongan baik moril maupun materil yang tidak 

terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kakak dan Adik tersayang ; 

Martini Karsono dan Iif Latifah Karsono, juga tak lupa Istriku tercinta Erviani 

dan buah hatiku tersayang Vino Mardian  Latifa  yang telah memberikan 

dorongan semangat kepada  penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Wawan Sukmana, SE., M.Si.Ak dan Bapak H. Maman Suherman, 

SE., Ak selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran ditengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, 

memberikan masukan dan dorongan yang sangat berarti sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Kartawan, SE., MP., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

5. Bapak Dr. Asep Yusup Hanapia, SE., MP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

7. Seluruh staf SBAP dan staf Perpustakaan, dan semua staf karyawan 

dilingkungan  Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang 

telah banyak membantu penulis  selama studi serta keperluan-keperluan 

akademik. 
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8. Pimpinan KABAG umum Bapak Drs. Cece Hidayat beserta staf PDAM Tirta 

Galuh Ciamis, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Keluarga besarku “Karsono’s Family” yang selalu memberikan doa, 

dorongan dan semangat. 

10. Untuk seluruh teman dan sahabat yang pernah memenuhi perjalanan hidup 

penulis, sehingga penulis sampai pada saat sekarang ini. Terima untuk semua 

kenangan yang telah kalian tinggalkan. 

11. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas atas 

amal serta kebaikan mereka semua, Amin. 

 

 

     Ciamis,   Februari 2011 

 

 

 

 

 

 

           Juniarto Latif  K 

 

 


