
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya serta doa yang tiada henti dari 

kedua orang tuaku, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui 

berbagai proses yang panjang, mencurahkan segala tenaga dan pikiran, akhirnya 

selesai kewajiban untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan 

Antara Pelaksanaan Anggaran Biaya Dengan Tingkat Perolehan Laba”. 

 Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata Satu 

(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bimbingan, bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hiayah dan 

ampunan kepada hambanya, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan 

kembali. 

2. Mama Faruliani dan papa Rahman tersayang, yang selalu tak berhenti 

mendoakan, memperhatikan, mencurahkan segalanya sehingga skripsi ini 

selesai, tak ada doa yang barokah selain doa mama dan papa. 

3. Yang terhormat Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja S.E., M.M.,Ak., selaku 

dosen pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan selama proses 

bimbingan sampai selesainya skripsi ini. 

4. Yang terhormat Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah A.K,M.Si.,Ak., selaku ketua 

yayasan Universitas Widyatama  

5. Yang terhormat Bapak Mame Sutoko,Ir., D.E.A., selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

 



6. Yang terhormat Bapak H.Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Yang terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., dan Bapak 

Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., sebagai Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas bimbingan, ilmu pengetahuan yang diberikan 

serta pengalaman-pengalaman yang memberi banyak pandangan baru 

kepada penulis. 

9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam banyak hal. 

10. Terima kasih kepada bapak Rinto selaku pembimbing di PT.Pindad. 

11. Saudara-saudaraku Mas Ayik, Mba Dian, Kang yogi dan malaikat kecil 

adek Nasywa. 

12. Terima kasih buat Kakanda ( Rd.Dicky Ramadhan ) yang selalu 

memberikan support dan siap sedia untuk mengantarku kemanapun demi 

kelancaran skripsiku. 

13. Buat teman- teman seperjuangan : winda makasie bt saran-sarannya,si 

gordes nila,si kribo vira,si imut ulfa,dian dan sumini,neng rina,yang slalu 

crewet widya. 

14. Buat teman-teman di belakang layar : semua anak-anak J-LO ( 

achi,te’em,nanda,lira,emut,oie,sisil,martina). Buat team BLC ( 

miu,bebs,ndeng,ciu,anggi,opik,fedi ). Dan pastinya neng gita  

15. Buat semua anak Lorong sampe ke Benteng yang tidak bisa disebutkan 

satu per satu. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih 

banyak. 

 

 

 

 

 



 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan,baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya, 

penulis berharap bahwa skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

 

 

Bandung, Maret 2008 

 

 

                                                                                                 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


