
 

 

KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas berkat 

dan rahmat – Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul 

“ Tinjauan Perhitungan Biaya Produksi Dengan Metode Full Costing Pada 

Departemen Peralatan Kapal Laut Divisi Mesin Industri dan Jasa PT PINDAD         

( persero ) “.  

 Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh Diploma III jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Badung. 

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 berbagai pihak 

untuk penyempurnaan tugas akhir ini.  

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta dan doa 

untuk penulis. Selama melaksanakan penulisan hingga selesainya penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, banyak sekali bantuan yang telah diberikan oleh berbagai 

pihak. Atas bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis 

untuk menyampaikan banyak terima kasih, kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak, selaku ketua Yayasan 

Widyatama. 

2. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi. 

3. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

4. Ibu Tetty Lasniroha S. S.E., M. Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi D-

III. 

5. Ibu Evi Octavia, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.  

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

7. Staf dan karyawan Universitas Widyatama.  



 

 

8. Bapak Bachtiarinto W.L selaku kepala Divisi Mesin Industri dan Jasa, yang telah 

meluangkan waktu untuk penulis serta staf dan karyawan PT PINDAD ( persero ) 

Divisi Mesin Industri dan Jasa Departemen Peralatan Kapal Laut 

9. Mamah, Papah, Adik-adikku tercinta Sasan, Anggi, Dewi terima kasih atas 

dukungan moral dan materil selama ini, love you until the end in my life.  

10. Keluarga besar Simatupang, nenek ‘ we love you ‘, ema, abah. Makasih buat doa 

dan kasih sayang nya. 

11. My brother ‘ iduy ‘, koko ‘ belgi ‘, gembroot, nduut, tutu, buntet, neng det, suci, 

shanty, midha, gun, wipi, armin, erwin, virgiawan, ogi, agil, jhonly, richat, rifki, 

ivan, bambang, ayang, komeng, obi, rizki ‘ tulang ‘ ,  i will not forget you all. 

12. Agaban - agabin, Vision Of Sorrow, fading tears crew ( angga ‘ my best friend ‘,    

rang – rang, lawe, lingga, eca ), japra, deni, ridwan, ekel, acay, robin, thanks for 

always stay in my day. 

13. Mimit, adjie, heru, kiki, ijal, opan, delfi, I will always remember all of you, until 

the time take you away for me, i keep all of you in deep inside my heart, thanks for 

love you give to me, I keep all the memory to the end of my life. 

14. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi D3 2004, 2005, 2006. 

15. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini 

yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu - persatu karena keterbatasan 

tempat. 

 

 Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan dan membalas dengan 

pahala serta kebaikan yang berlipat, amien… 

 

Bandung, November 2008 

                                                                                                    Penulis, 

 

                                                                                                      Maya Rosdianti  

 

 

 

 


