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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas semua 

berkat, hikmat, dan anugerah pertolongan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Yoghurt Jelly Pada PT.Insan Muda Berdikari (IMB)”. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis memperoleh banyak bimbingan, 

arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada : 

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

terhingga kepada penulis. 

2. Ibu Alm. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.Si., Ak, selaku pendiri 

Yayasan Universitas Widyatama. 

3. Bapak Mame S. Sutoko., Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama sekaligus Dosen 

Pembimbing Penulis yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan 
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pikiran ditengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, petunjuk 

maupun arahan dan ilmu-ilmu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.. 

6. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak, selaku Wakil Ketua 

Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama. 

7. Orangtua terkasih Odang  dan H.Sahadah, yang selalu memberikan cinta, 

kasih sayang dan dukungan yang sangat berarti serta doa yang tiada henti 

terucap sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Widyatama. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk kalian orangtua 

paling hebat sedunia terutama MAMAH “I Love You”. 

8. Devi Wardini sebagai partner dalam segala hal, terima kasih banyak untuk 

bantuan yang sangat berarti, do’a, dan dukungannya dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dari awal sampai akhir, ketika susah maupun senang. 

Semoga kita bisa menjadi pasangan yang sukses dunia maupun akhirat. 

Aaamiin 

9. Bapak Nurdin, selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan 

kepada penulis mulai dari semester awal sampai akhir 

10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama penulis 

menempuh pendidikan di Universitas Widyatama 
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11. Ilham Bachtiar S.Pt. selaku direktur utama dari PT. Insan Muda Berdikari 

(IMB) yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian dan 

memberikan banyak informasi serta pengetahuan mengenai praktik usaha 

PT. Insan Muda Berdikari (IMB) 

12. Seluruh Staf dan Petugas Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

13. Teman seperjuangan sekaligus sahabat yang selalu memberikan dukungan 

moral Suci ablaw, Fikri idung, Rizka, Wahyu dan Khanif terimakasih 

semoga kita sukses dan silaturahmi berjalan terus. 

14. Terima Kasih kepada TAMAN yang menjadi pelipur lara penulis dari 

pertama masuk kuliah sampai penulis lulus. Sukses untuk kalian semua 

15. Semua teman-teman D3 angkatan 2010, Kartini, Akbar, Nadya Ratu, 

Andreas,Berry terimakasih untuk keceriaan dari semester awal sampai 

akhir yang sangat berkesan. 

16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini dan juga kepada semua, yang pernah mengenal 

dan bekerja sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

per satu, penulis ucapkan terimakasih dan sukses selalu 
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Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menerima 

saran dan kritik guna penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Akhir kata, 

semoga Tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. 

Bandung, Februari 2014 

 

     Muhammad Agung Ismail Sholeh 


