
KATA PENGANTAR 

 
 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “ TINJAUAN ATAS 

PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PADA PT. 

MUSTIKA RATUBUANA INTERNASIONAL CABANG BANDUNG “ ini 

dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

 Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini. Ucapan terima kasih dan doa penulis haturkan pada : 

1. Rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku (Bpk. Ir. 

Dedi Hardiman & Ibu Garmia) yang telah membesarkan, mendidik dan 

memberikan dukungan baik moril maupun materil, cinta dan doa yang 

tidak henti-hentinya 

2. Evi Octavia, S.E., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, pikiran, bimbingan dan saran serta nasehat 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Supriyatno Ilyas, S.E, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama Bandung 

6. Seluruh dosen dan staf pengajar fakultas ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali ilmu pengetahuan, bimbingan, dan dukungan serta 

pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis. 

 



7. Bapak Gofur selaku Finance Account Manager, Ibu Rani selaku Staff 

Accounting dan seluruh karyawan PT. MUSTIKA RATUBUANA 

INTERNASIONAL Cabang Bandung, yang telah membantu serta 

meluangkan waktu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

8. Semua keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, doa dan 

kebahagiaan bagi penulis. For my littel brother, atas candaan dan 

berantem yang selalu ada. 

9. My Squeaky, Ade, Kaka, Chink-Chunk, Nda (my nurse), Ikok “Djandela 

Fotografi” & crew. Thanks for being my best friend forever... 

10. A lott off thankful for akang Wadiman Wiria Putra “I want to be you 

comfort, your bliss, your rainbow and your sunsets. Cause those are what 

you mean to me.” Thank you very much... 

11. Teman-teman satu perjuangan Dvi ‘oon’, Shinta, Mba Tari,  (maaf kalo 

banyak direpotin hehe...),  dan semua teman-teman Akuntansi D3 

angkatan 2005, 2006, dan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu terima kasih atas dukungan dan canda tawanya selama ini. 

12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. Terima kasih. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulis 

laporan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

 

 

 

Bandung, Juli 2008 

                                                                                                Penulis 

   

         Midhartyasih 

 


