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KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat syukur dan kemuliaan tertinggi peneliti panjatkan

kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul

:“Tinjauan Atas Penetapan Biaya Produksi Standar dan Perhitungan Biaya

Produksi Sesungguhnya pada CV Kurnia Mebeul.” Adapun penulisan tugas

akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Ahli Madya Fakultas

Ekonomi Universitas Widyatama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini

masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman

penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang

bersifat membangun untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh

bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih tulus dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayah dan Bunda tercinta yang telah memberikan doa dan dukungannya

kepada penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik, baik

dukungan moral maupun material terima kasih yang sebesar-besarnya.

2. Jef Naibaho dan Santonius Naibaho, abang-abangku yang ikut mendoakan

dan mendukung penulis.
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3. IbuShinta Dewi Herawati, S.E., M.M., Ak., CA. selaku dosen pembimbing

yang telah mengarahkan dan membantu proses penyelesaian tugas akhir

penulis. Terima kasih atas saran yang telah diberikan kepada penulis selama

proses penyusunan berlangsung.

4. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak, CA. selaku Ketua Program

Studi Akuntansi D3.

5. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan

Widyatama Bandung.

6. Bapak H. Islahuzzaman, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas

Widyatama Bandung.

7. Bapak R. Wedi Rusmawan K, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

8. Ibu R. Ait Novatiani., Hj., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen penguji, terima

kasih atas kesediaannya sebagai penguji dalam sidang untuk membantu

penulis dalam menyelesaikan program studi Akuntansi D-III di Universitas

Widyatama

9. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama jurusan Akuntansi, khususnya

jurusan Akuntansi D-III yang telah membimbing serta memberikan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

10. Seluruh Staf karyawan, Staf Administrasi, dan Staf Perpustakaan Universitas

Widyatama yang telah membantu.

11. Ibu Shelmi Safitri, sebagai pembimbing di CV. Kurnia Mebeul yang telah

mengarahkan dan membantu penulis selama kerja praktik berlangsung.
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12. Segenap pegawai dan karyawan CV. Kurnia Mebeul.

13. Sahabat-sahabatku Rachel dan Andreas Naibaho yang selalu memberikan

motivasi dan dukungan kepada penulis.

14. Alisa, Dessy, Kiki, Yulfi, dan Putri yang telah berjuang bersama-sama dan

banyak memberikan bantuan kepada penulis.

15. Endah, Fanny, Rina, Febby, Nita dan teman-teman akuntansi D3 yang telah

mendukung dan memotivasi penulis.

16. Temanku Ula, Mustika, dan Anissa yang selalu memberikan semangat pada

penulis.

17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih

atas bantuan moril dan spiritual dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Bandung, 16 Maret 2015

Penulis

Okta Novayani


