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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Hubungan Penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen Dengan Efektivitas Biaya Produksi” penulis susun 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana 

ekonomi jurusan akuntansi pada fakultas ekonomi universitas widyatama. 

  Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi terciptanya karya tulis 

yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

 Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat penulis 

sampaikan kepada : 

1. Mama dan Papa tercinta, terima kasih banyak atas kasih sayangnya, 

perhatian, pengertian, dukungan dan doa yang tiada hentinya, sehingga 

memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Adikku tersayang Trisye dan Rachmi, terima kasih atas kasih sayang dan 

keceriaan yang diberikan. 

3. Ibu Veronica Christina, S.E, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga bagi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS., Ak  selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh dosen fakultas ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis mengikuti 

perkuliahan di kampus ini. 

8. Seluruh staf administrasi, karyawan dan staf perpustakaan Universitas 

Widyatama. 

9. Ibu Tati dari Tomenbo, Ibu Ine dari PT. Lawe Adyaprima Spinning Mills, 

Bpk. Akhmad Humam dari PT.Indahantex, PT.Hakatex, PT.Suryanur, 

PT.Tarumatex. 

10. Desi Aryani yang lucu, terima kasih atas kasih sayang, pengertian, 

semangat, dan kesabaran yang diberikan. 

11. Wira widya yang sudah memberikan bantuan dan pengertiannya. 

12. Maya& meme, kalian adalah sahabat yang terbaik yang pernah kumiliki. 

13. Funny, gibot’s, indra, atas semangat dan dorongan yang diberikan. 

14. Uma teman seperjuanganku. 

15. Rio en Reina atas keceriaan dan doanya. 

16. Amet Anonim atas lagu-lagunya yang selalu memberikan semangat hidup. 

17. Kerabat-kerabat yang selalu kasih semangat dan doa, tante Christine, mang 

dadang,  keluarga besar Bpk.Ellih Rusli, keluarga besar Bpk.Entis 

Sutisna,dll. 

18. Temen-temen seangkatan (Akuntansi), Igung, Albar, Andry, Ari gorry, 

Bintang, C’cile, Hariman, Hari Martono, Mamah Enuy, Freddy, Guguh, 

Iksan, Iwan Ramdani, Joshy, Uci, Setiawan, dll. 

19. Temen-temen Manajemen 2001, Mas, Gentonk, Aji, Romi,dll 

20. Anak-anak stamplat. 

21. Teman-teman kelas C angkatan 2000. 
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22. Teman-teman angkatan 2000 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

23. Serta seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

 

 Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi rekan-

rekan mahasiswa fakultas ekonomi program ekonomi akuntansi Universitas 

Widyatama dan juga bagi mereka yang memerlukan. 

Wassalamua’laikum Wr. Wb. 

 

 

                Bandung, Maret 2006  

 

 

 

(Boyke Adam Berliansyah) 


