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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segalah rahmat 

dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis 

sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perhitungan Harga 

Pokok Produksi atas Produk Sablon pada Perusahaan Rumahan Clinic 

Sablon“ dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

ujian sidang Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

Laporan Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan 

baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Tugas 

Akhir ini. Kiranya isi Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat dalam memperkaya 

khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima 

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, 

saran, semangat, serta dorongan dan doa yang sangat berarti kepada penulis baik 

selama kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan, terutama kepada :  

 

1. Orang Tua tercinta mamah sama papah, yang selalu mendoakan tiada 

henti, memberikan motivasi, kasih sayang, dan dukungan moril maupun 

materil selama ini.  
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2. Yang terhormat Ibu Debbie Christine, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku dosen 

pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses 

penyusunan Laporan Tugas Akhir.  

3. Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Rektor Universitas 

Widyatama.  

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

Akuntansi D-III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Universitas Widyatama yang 

memberikan bekal pendidikan yang berguna selama penulis memempuh 

studi di Universitas Widyatama.  

6. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di 

Universitas Widyatama.  

7. Seluruh staf bagian Akuntasi di Perusahaan Clinic Sablon yang telah 

bersedia memberikan data dan informasi agar Laporan Tugas Akhir ini 

berjalan dengan lancar.  

8. Nur Fitriyani yang sudah memberikan semangat dan selalu mengingatkan 

agar Laporan Tugas Akhirnya cepat selesai dan terimakasih kepada 

RUDAL FAMILLY, Dakno, Ari Bebek, Ucup, Huntu, Randy, Bintang, 

Mbeng, Febi yang selalu mendengarkan keluh kesah tentang skripsi ini  

9. Sahabat-sahabat seperjuangan kuliah terima kasih buat kebersamaan, 

keceriaan dan dukungan semuanya. 

 

10. Seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Widyatama khususnya 

angkatan 2010.  
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11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu-persatu.  

 

Akhir kata, penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.  

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

 

 

 

       Bandung, Febuari 2015  

   

 

 

 

        Penulis,  

  Ilham Syahdan 


