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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’allaikum, Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan 

rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan 

tepat waktu. Adapun maksud penulisan Tugas Akhir ini, diarahkan kepada suatu 

langkah terapan ilmu yang penulis peroleh selama dibangku perkuliahan yang 

diaplikasikan pada penelitian-penelitian yang penulis lakukan. Adapun judul yang 

diambil yaitu : “Tinjauan Atas Penetapan Dan Perhitungan Harga Pokok Proses 

Produksi Pupuk Urea Dengan Metode Lebih Dari Satu Departemen Produksi 

Pada PT.Pupuk Kujang (Persero)”. Dimana penulisan tugas akhir ini merupakan 

salah satu syarat unuk memperoleh gelar Ahli Madya Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari 

bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk 

memperbaiki kekurangan dan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik. Dalam 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya 

kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tugas akhir ini. 

Terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. ALLAH SWT. Yang telah memberikan karuniaNya kepada kami sehingga 

menjadi manusia yang berilmu dan memeberikan kelancaran dalam penulisan 

ini. 
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2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril 

maupun material, yang juga senantiasa memberido’a, dukungan dan motivasi 

demi kelancaran studi dan tugas akhir kepada penulis dengan penuh rasa sabar 

dan kasih saying sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan 

kebahagiaan yang tiada terbatas dan semoga hasil Tugas Akhir ini bisa 

membuat papah ganteng dan Alm. mamah bangga. 

 

3. Bapa T. Onto Wiryo, S.E, M.BA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.si., Ak., selaku Ketua Program Studi Jurusan 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Sendi Gusnandar S.E., MM., selaku Wakil Ketua Program Studi 

Jurusan Diploma  III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Silviana, DR., S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberi petunjuk dan saran saran yang bermanfaat bagi penulis dari awal 

hingga selesainya tugas akhir ini. 

9. Kepada Pak Ade, terimakasih atas segala informasinya tentang semua 

kegiatan perkuliahan, bimbingan hingga sidang. Seluruh Staf Pengajar, Staf 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan 

selama penulis menjalani pekuliahan di Universitas Widyatama. 
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10. Seluruh staff PT.Pupuk Kujang yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

11. Kepada Adam “Gudut” Erlangga, terimakasih kesayangan atas segala doa, 

perhatian, dukungan, kesabaran dan keihklasan yang selalu setia diberikan 

selama proses laporan tugas akhir ini. Tetep LUBER ya dut :* . 

12. Kepada Adam Maulana kakak penulis tercinta terimakasih atas dukungannya. 

13. Kepada M3 yang selalu dihati “Man”, “Mun” Hilda, “Mul” Dinda yang selalu 

bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun laporan tugas 

akhir ini. 

14. Kepada geeeng Risnha inul, Nida keong, Endang siti, Sintya Mega, Ratih 

Wati yang selalu menghibur dan menyemangati tanpa kehabisan cara. 

15. Kepada Marithamayangsarianaknyapaksukiransukanyakosidahanaja teman 

paling alay dan seperjuangan hidup dikostan. 

16. Untuk Alifa, Mentari, Yayu, Widya, Astri, Amel, Phani, Rhea, Ega, Ina, Teh 

Tita, Fani, Rani, Mas Jaw, Dasenk, Amet, Pimen, Jamal,Azhar dan kepada 

seluruh keluarga besarAkuntansi D-III angkatan 2010 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih karena kalian telah menjadi 

teman-teman yang baik selama perkuliahan, teman-teman yang kocak 

sehingga membuat masa-masa kuliah menjadi berwarna dan bermakna, 

Sukses selalu untuk kalian semua.  

 

17. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Penulis berharap sebuah karya tulis sederhana ini dapat berguna bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca serta segala pihak yang terkait dalam 
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penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata,  jazakumullahu khairon katsiro 

(semoga Alloh memberi balasan yang lebih baik) dan semoga Alloh selalu 

melimpahkan kebahagian baik dunia maupun akhirat kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam menyusun tugas akhir ini. Aamiin. 

 

Bandung, Desember 2013      

          Penulis, 

 

 

Dewi Utami 

 

 

 

 

 

 


