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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

segala berkat, anugrah, penyertaan dan hikmat yang dilimpahkan-Nya yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “Peranan 

Akuntansi Pertanggungjawaban Sevagai Alat Bantu Manajemen Dalam 

Menunjang Efektivitas Biaya Produksi” sebagai syarat dalam menempuh ujian 

komprehensif Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, 

mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun berkat 

bantuan berupa bimbingan, saran-saran, serta dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Papi Jesus yang selalu memberkati, membuka jalan dan memberi damai 

sejahtera kepada penulis. 

2. Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat 

untuk tidak gampang menyerah, serta doanya untuk penulis (akhirnya 80 

halaman pah, cuma segitu sorry ya). 

3. Koko dan adikku yang selalu membantu, makasih udah mau dibuat repot. 

4. Untuk keluarga besarku (encek dan akou-ku) nuhun buat semua dukungan 

untuk ponakan kalian ini. 

5. Bapak H. M. Alan Jayaatmaja, S. E., M. M., Ak. Selaku dosen pembimbing 

yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan 

pengarahan serta saran-saran dengan sabar selama penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Prof. Dr. HJ. Koesbandijah A. K., M. S., Ak., selaku Ketua Badan 

pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D. E. A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 



8. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S. E., M. Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 dan D-3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

10. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama bandung. 

11. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang tiada  

ternilai. 

12. Seluruh pengurus perpustakaan, staf administrasi, staf akademik dan seluruh 

karyawan Universitas Widyatama. 

13. Bapak Bowo selaku kepala Divisi Tempa dan Cor PT PINDAD (Persero) dan 

Pak Pohan selaku kepala bagian Keuangan yang telah meluangkan waktu, 

kesabaran dan tenaganya buat penulis dan seluruh staff yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan mempersiapkan data-data bagi penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

14. Saudara-saudara PA-ku: ceuceu Tiur (akhirnya perjuangan qta ga sia-sia ya 

ceu) dan ceuceu Rinul yang selalu setia memberi semangat dan doa serta 

berbagi dengan penulis dan mau jadi tempat buat mengeluh, he3x. 

15. Mamih dan tante PA-ku: Ka Fre, Ka Marlin, dan Ka Dian Babat untuk 

dukungan doa, dan banyak wejangan, juga kasih sayang untuk penulis. 

16. Sahabatku Hanny untuk semua repot n riweuh yang dialami bersama penulis. 

17. Adik-adikku di PMK: dede Ivan, Triwan, Ely, dan Hanny kecil untuk semua 

kritik dan saran yang membangun. Thanks ya udah jadi penyemangat 

sejatiku. 

18. Teman-teman seperjuanganku di PMK: Jo, Robin, Sugandi, Yudi, Chandra 

yang sudah jadi tempat berbagi dan terkadang tempat pelampiasan kesal 

(maafin ya). 

19. Adik-adik PA-ku: Futri, Trisia dan Heliesa. Terimakasih kalian sabar 

menunggu waktu PA dan memberi semangat serta doanya. 

20. Teman-temanku dikampus: Heny, Giselly, Meiriani, Nancy, Githa 



21. Abang dan kakak-kakakku di PMK: Bang Andi, Ka Sri, Ka Nelly untuk 

semua kata-kata yang membangun dan tidak membuat penulis menyerah. 

22. Teman-teman di PMK: Sarmelia, Imelda S, Irma, Mare, Norre, Imel T, 

Tiadur 06, Lia 07, David 07, Chris 07, Rico 05, Desi 06, Astrid 06, Amel 06, 

Angga 06, Thamrin 06, Setiani 06, Meika 06, dan semua teman-teman 

angkatan 05,06,07 yang tak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih buat 

segalanya. 

23. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis 

mengucapkan terimakasih atas kepedulian, dan pengetahuan, dan ketulusan 

hati kalian. 

Dengan ucapan syukur, semoga sumbangan pemikiran ini dapat berguna 

bagi pembaca dan bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki 

banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun. Tuhan Yesus Memberkati. 
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