KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul
TINJAUAN ATAS ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA STANDAR DAN
BIAYA SESUNGGUHNYA BAHAN BAKU, OVERHEAD PABRIK PADA
PT. PINDAD (PERSERO) DIVISI KENDARAAN FUNGSI KHUSUS.
Penulisan Laporan Tugas Akhir disusun untuk memenuhi syarat kelulusan
pendidikan Diploma III Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Widyatama.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini
masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Namun, penulis
berharap bahwa hasil pengamatan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan
mahasiswa/i maupun bagi perusahaan tempat penulis melakukan pengamatan.
Laporan Tugas Akhir ini dapat tersusun tidak lepas dari bantuan serta
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
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Mamah dan bapak serta adikku (Rani) yang senantiasa memberikan motivasi,
perhatian, dan limpahan doa, kasih sayang serta segala bentuk bantuan yang
tidak ternilai besarnya.
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Ibu Rima Rachmawati S.E., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah sabar
dan senantiasa perhatian serta dapat meluangkan waktu dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan
Laporan Tugas Akhir ini.
3.

Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A. K., M.S., Ak. selaku Ketua Badan
Pengurus Yayasan Widyatama.

4.

Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir. DEA. selaku Rektor Universitas Widyatama
beserta staff Universitas Widyatama.

5.

Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., Msi., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Widyatama.

6.

Ibu Rima Rachmawati S.E., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi D III
di Universitas Widyatama.

7.

Seluruh staff dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat
bagi penulis dan seluruh staff tata usaha serta staff perpustakaan di
Universitas Widyatama.

8.

Ibu Sri Antari, Pak Nanda, Pak Karlan dan Rekan, dari PT. Pindad (Persero)
Divisi Kendaraan Fungsi Khusus, terima kasih banyak buat waktu dan
bimbingannya selama penulis melaksanakan magang. Doa penulis agar karir
Ibu, Bapak dan rekan makin sukses.

9.

Nenek, kakek, bibi, paman dan adik-adikku semuanya yang telah
memberikan motivasi dan kegembiraan dalam hari-hari penulis.

10. Sahabat kecilku lia dan intan maaf kalau bila penulis jarang berkumpul, untuk
kalian good luck buat kuliahnya dan kerjanya.
11. Sahabat

sahabatku (Rizq, Nina, Hera, Khaerani, Kunoy, Devi) terimakasih

atas motivasinya dan doanya selama penulis mengerjakan Tugas Akhir.
Semoga kalian bisa cepet nyusun juga.

12. Untuk sahabat-sahabatku Akuntansi DIII (Resti, Yoe, Dewi pheot , Poppy,
Uchie) terima kasih atas motivasi dan doanya yang sangat berarti bagi
penulis. Miss u my friend...
13. Merlin, Rina, Selvy, Syari, Dede, dan teman-teman lainnya yang telah
memberikan motivasi (secara langsung atau tidak langsung)...thank s ^^
14. Buat Sandy terimakasih atas motivasinya, doanya dan dapat memberikan
kepercayaan pada penulis selama ini. Semoga tahun depan bisa menyusun.
15. Buat A Herlan terimakasih atas perhatiannya, motivasinya dan doanya.
Semoga kuliahnya tetap semangat dan cepat nyusun.

Pada akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT. agar segala kebaikan
dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan dan juga
ridho-Nya.
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