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 Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Biaya 

Administrasi dan Umum pada PT Kukuh Tangguh Sandang Mills (KTSM)”. 

 Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian 

Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung.  

 Dalam proses penyusunan, Penulis banyak mendapat bantuan berupa 

bimbingan, pengarahan, maupun dorongan moril yang sangat mendukung penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada yang terhormat : 
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pikiran, saran serta nasehat kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas 

akhir. 

5. Dosen-dosen Program Studi Akuntansi D III  atas ilmu, bimbingannya, dan 

tempaannya selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

6. Staf Administrasi, LDE, dan PUPD yang telah membantu kelancaran proses 

administrasi dan membantu selama proses perkuliahan. 

7. Bapak Andi dan seluruh Staff Penganggaran PT Kukuh Tangguh Sandang 

Mills, yang telah memberikan bantuan serta informasinya. 



 

8. Keluarga penulis untuk Bapak, Ibu, Kakak dan Adiku tercinta terima kasih 

atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

9. Kakek dan Nenek yang tercinta yang selalu memberikan doa dan bantuannya. 

10. Seluruh keluarga dan saudara penulis yang selalu memberikan doa, semangat 

dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir. 

11. Untuk Chandra yang selalu senantiasa mengantar dan membantu serta 

memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, makasih banyak yah atas 

dorongan, doa serta nasehat nya selama ini. 

12. Kepada para sahabatku, Mami, Lya dan Iya terima kasih karena kalian 

membuat penulis lebih termotivasi. 

13. Untuk seluruh teman-teman D III Akuntansi Angkatan 2006 yang tak bisa 

penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala masukan, semangat, 

doa dan nasehatnya. 

14. Untuk para sahabatku tercinta oRg (Udon, Septa, Ov, dan Iren) terima kasih 

atas segala motivasi, masukan, doa dan nasehatnya. 

Penulis menyadari keterbatasan penelitian dan penulisan Tugas Akhir  ini, 

untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, 

semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi yang membacanya.     
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