
KATA PENGANTAR 

 

  Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan 

rahmat-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan judul “Tinjauan Atas Perhitungan Biaya Produksi dengan 

Metode Full Costing pada PT.Pindad (Persero)”.  

  Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu 

syarat dalam menempuh Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Dengan segala keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih 

jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik maupun 

saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tugas 

Akhir ini.  

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa untuk penulis. 

Selama melaksanakan penulisan hingga selesainya penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini, banyak sekali bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Atas 

bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk 

menyampaikan banyak terima kasih, kepada:  

1. Allah SWT yang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporantugas akhir ini. 

2. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukukang dan doa serta 

memberikan masukan kepada penulis. 

3. Bapak Yogo Heru Prayitno, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

4. Bapak Sendi G. Arnan, S.E., M.M., Ak., CA., selaku ketua program studi 

akuntansi DIII. 



5. Bapak Ade, selaku staf  prodi akuntansi. 

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

7. Seluruh staf perpustakaan dan staf sekertariat akademik yang Universitas 

Widyatama yang telah memberikan jasanya kepada penulis selama 

penyusunan tugas akhir ini. 

8. Ibu Ema dan bapak Edi yang telah memberikan kesempatan kerja praktek dan 

memberikan informasi yang penulis butuhkan serta membimbing penulis 

pada saat melaksanakan kerja praktek. 

9. Buat semua teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan-

masukan serta motifasi selama penyusunan laporan tugas akhir ini. 

10. Teman-teman DIII 2012 yang telah mendukung penulis. 
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