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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah memberikah rahmat dan hidayah-Nya serta Karunia-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS

PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN

METODE JOB ORDER COSTING PADA CV KURNIA MEUBEL”. Adapun

maksud serta tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi dan

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Program Studi Akuntansi

Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih

kurangnya dan masih jauh dari sempurna akibat masih kurangnya pengalaman dan

pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan

penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari

adanya kerjasama, dukungan moril dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-NYA kepada kami, sehingga

menjadi manusia yang berilmu dan memberikan kelancaraan dalam penulisan

ini.

2. Kepada kedua orang tua penulis Hendra Pernama S.pd dan Eka Sita Irawati

atas seluruh doa yang dipanjatkan bagi penulis, dukungan penuh atas aktivitas
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dan seluruh keputusan penulis lakukan, serta nasehat, kasih sayang dan

dorangan semangat tanpa henti yang diberikan di sepanjang hidup penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik

penulis yaitu Shandra Purnama S.E dan Aura Raprilia Zahra.

3. Bapak T. Ontowiryo, S.E., M.BA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama.

4. Bapak DR. H. Islahuzzaman,S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas

Widyatama.

5. Bapak Dr. R Wedi Rusmawan Kusuma, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Yang terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., MM. Ak, CA selaku

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Yang terhormat Ibu Shinta Dewi Herawati, S.E., MM., Ak., CA. Selaku

Dosen Pembimbing yang telah member petunjuk dan saran-saran yang

bermanfaat bagi penulis dari awal hingga selesainya tugas akhir ini.

8. Yang terhormat Ibu Evi Octavia, DR., S.E., M.M., Ak., Ca. Selaku dosen

penguji, terima kasih atas kesediaannya sebagai penguji dalam sidang untuk

membantupenulis dalam menyelesaikan program studi Akuntansi D-III di

Universitas Widyatama.

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama

masa perkuliahan.

10. Seluruh staff karyawan khususnya Pak Ade, Staf Administrasi dan Staf

Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu.
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11. Kepada Bapak H. Asep Syamsudin selaku direktur CV Kurnia Meubel

Sukabumi yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di

perusahaan tersebut.

12. Shelmi Safitri S.E selaku pengelola CV Kurnia Meubel Sukabumi yang telah

meluangkan waktunya dan membantu serta memberikan data kepada penulis.

13. Seluruh karyawan CV Kurnia Meubel Sukabumi, yang telah menjadi

pembimbing sekaligus teman baru bagi penulis. Penulis senang dapat

menambah pengalaman baru di tempat ini.

14. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar, Miranda Dwi Purnama, Muhamad

Agung, Muhamad Alfi Fazri, Ari Setiobudi, Fanida Dwi Lestari, Cahya

Gumelar, Noerna Meidasari, dan Ines Islam Aldi Putra, yang tiada hentinya

menasehati serta memberi pengarahan motivasi, memberi perhatian,

semangat, dan doa.

15. Yulia dan Harliane berserta teman-teman kosan 59 yang telah memberikan

dukungan, semangat, dan doa.

16. Kepada sahabat seperjuangan dari awal masuk hingga sampai saat ini Octa

Navoyani, Yulfi Fajar Ramadhan, Febby Suci, Nita Novianti, Fanny Regina

Sastia, Dessyntaria Ketaren, Sandi Suhardi, Azhar Hanif Ramadhan yang

selalu bersedia mendengarkan keluh kesal penulis dan selalu memberikan

semangat.

17. Kepada sahabatku EYDITTA dan Resita yang telah memberikan dukungan.

18. Kepada teman-teman seperjuangan ketika bimbingan dari awal sampai

berakhirnya bimbingan Octa, Saviela, Agung, dan TehHilma

19. Untuk Endah, Rina, Putri, Kiki, Panji, Denni, Alvin, Faizal, Andri, Hendri

Agung, Hendri Yudi, Sofan, Agung, Kevin, Candra, Fauzi, Riska, Dina, Rita,

Dasenk, dan seluruh keluarga besar Akuntansi D-III angkatan 2011 yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu Terima Kasih karena kalian telah menjadi

teman-teman yang baik selama perkuliahan, teman-teman yang kocak
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sehingga membuat masa-masa kuliah menjadi berwarna dan bermakna, sukses

selalu untuk kalian semua.

20. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah

banyak membantu dan memberikan doa demi kelancaraan penulis dalam

menyusun tugas akhir.

Penulis berharap karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi

pembaca serta segala pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga allah selalu melimpahkan kebahagian baik dunia maupun akhirat

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Bandung, 16 Maret 2015

Penulis

Alisa Zahra


