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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’allaikum . Wr. Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu 

mencurahkan segala kasih sayang-Nya, segala rahmat dan karunia-Nya dan segala 

nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Tugas Akhir dengan judul : “ Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penetapan Harga 

Pokok Produksi Pada PT. Santosa Kurnia Jaya”. Tugas akhir ini merupakan salah 

satu syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma III Jurusan Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih 

banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, dikarenakan penulis oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk dapat 

dijadikan perbaikan bagi penulis di masa yang akan datang. 

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dorongan, masukan dan semangat yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. ALLAH SWT yang telah memberikan karuniaNya kepada kami sehingga 

menjadi manusia yang berilmu dan memberikan kelancaran dalam penulisan 

ini. 

2. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril 

maupun material, yang juga senantiasa memberi doa, dukungan dan motivasi 

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

dan kasih sayang sehingga Allamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

3. Tidak lupa untuk adik tercinta Nadila atas segala dukungan dan doa serta 

canda dan tawa yang kita lewati bersama, meski terkadar menyebalkan. 

4. Bapak T. Ontowiryo, S.E, M.BA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 
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5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak, CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi  D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Shinta Dewi Herawati, S.E., MM., Ak., CA.selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberi petunjuk dan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis 

dari awal hingga selesainya tugas akhir ini. 

9. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi, khususnya 

Jurusan Akuntansi D-III yang telah membimbing serta memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi penulis. 

10. Seluruh Staf Karyawan khususnya Pak Ade, Staf Administrasi dan Staf 

Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu. 

11. Pak Dudi Gumilar serta karyawan PT. Santosa Kurnia Jaya yang telah 

meluangkan waktunya dan membantu serta memberikan data kepada penulis. 

12. Kepada Edo yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membantu dan 

memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas 

akhir. 

13. Kepada sahabat seperjuangan dari awal masuk hingga sampai saat ini Afrifera 

Anggraeni, Novita Haryanti, Hani Risnawati, Zeni Rusmayani dan Destiana 

Rodijati yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesal penulis dan selalu 

memberi semangat. 

14. Kepada sahabatku Novia Syifa dan Wayan Dilandari yang telah memberikan 

dukungan. 

15. Kepada teman seperjuangan ketika bimbingan dari awal sampai berakhirnya 

bimbingan Fanni dan Febi. 

16. Buat teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2011 yang tidak bisa 

penulis disebutkan satu persatu terus berjuang, semangat dan gapai mimpi 

kalian. 
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17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah turut 

membantu terselesaikannya laporan tugas akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. 

Penulis berharap karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi 

pembaca serta segala pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini. 

Semoga Allah selalu memlimpahkan kebahagian baik dunia maupun akhirat 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun tugas akhir ini. 

Aamiin. 

 

 

 

 

       Bandung, September 204 

        Penulis, 

 

 

 

     Laras Sahrinaz Putri 

 

 

 

 

 

 

 


