
 

KATA PENGANTAR 

Praise the Lord My Father dearest Jesus Christ, karena atas kasih 

karunia-Nya yang tak terbatas maka penulisan laporan tugas akhir yang berjudul: 

“ Tinjauan Atas Perhitungan Pembebanan Biaya Overhead Produksi Teh 

Pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA. VIII “  ini dapat diselesaikan. 

Tujuan dari penyusunan  laporan tugas akhir ini adalah untuk memnuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitasa Widyatama Bandung. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. Ucapan penuh terima kasih dan doa penulis ucapkan kepada: 

1. Keluargaku, Ibu Sri, kakakku Sally (ayo cayoo kapan nyusul?), dan Cahyo 

yang selalu memberikan dukungan moriil, materiil dan terutama dukungan 

doa.  

2. Ibu Rafael G. Aida Wijaya, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberi pengarahan, 

bimbingan, saran serta nasehat dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini. 

3. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir.,D.E.A, selaku Rektor Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof. Dr. H. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah memberikan pengetahuan yang tak ternilai dengan materi dan 

pastinya akan sangat bermanfaat bagi penulis. 

8. Para petugas perpustakaan yang selalu membantu  mengambilakan 

skipsi atau laporan tugas akhir dan memberikan  informasi tentang buku-

buku yang dijadikan referensi secara langsung maupun tidak langsung. 

9. Bapak Ahmad. Kertabumi selaku kepala bagian Akuntansi dan Bapak 

G.Sitompul selaku Kepala Bagian Tabin yang telah bersedia menerima 

permohonan kerja praktik pada PT. PN VIII. 

10. Untuk Bapak Wahyu, Bapak Dadang, Bapak Ateng, Bapak Iwan, Bapak 

Eka serta seluruh karyawan PT. PN VIII khususnya bagian akuntansi yang 

sudah membantu memberikan bimbingan dan menerima penulis dengan 

ramah dan hangat selama melakukan kerja praktik dan pembuatan 

laporan tugas akhir ini. 

11.  Teu Anne dan Om Hen, Teu Aul, serta keluarga Silaban yang selalu 

memberi bantuan dalam hal moriil, materiil, serta doa. 

12.  To all my brother’s and sister’s di komunitas “Gereja Rumah” yang selalu 

ada memberikan semangat, perhatian, dan doa. Thank’s guy’s for all your 

support and pray, JC n I love you. 



13. To all my friends Nda, Dilla, Echi, Devi, KeuKeu, Nia, Nita, Delfi, Mariska, 

Susi, Daniati and Sabre…Thank’s guys for the moment we spend together 

for the last 3 years, all the tears, happy moment, the laughter, the pain, it 

will make us strong and loving each other. Love you guys with all my heart 

= ) 

14. Untuk Tri, thank’s buat sebulan bersama selama magang atas 

kesabarannya. Juga untuk semua teman-teman Akuntansi Diploma Tiga 

angkatan 2003, gud luck yaaa. 

15.  Semua pihak yang telah membantu mendukung dalam proses 

penyusunan dan penyelesaian laporan tugas akhir ini yang akan selalu 

menjadi orang-orang terbaik yang pernah Merry kenal, thanks. 

Tentu laporan tugas akhir ini masih mengandung berbagai kelemahan 

yang dapat disempurnakan dengan tulisan-tulisan lain yang mempunyai topik 

serupa. Namun tidak henti-hentinya berharap semoga laporan tugas akhir ini 

dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 

Dan juga kita selalu berharap akan adanya kritik dan saran yang 

menbangun yang dapat dijadikan sebagai dorongan atau motivasi dalam 

menghasilkan  karya yang lebih baik lagi. Thank’s once again, God Bless! 

 

Bandung, 6 Agustus 2006 
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