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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat 

dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat 

beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir 

zaman, amin.  Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. Judul yang penulis ajukan adalah “Pengaruh 

Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Laba Operasi pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di BEI periode 2013”.  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung yang telah mengesahkan secara 

resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan 

skripsi berjalan dengan lancar. 

2. Ibu Dr. Hanifah,SE.,M.Si, Ak., CA selaku kedua prodi S1 Akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Ekuitas Bandung yang telah 

mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi 

sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar. 
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3. Ibu Dwi Puryati,SE., M.Si., Ak selaku pembimbing skripsi yang selalu 

memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi 

sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar dan sesuai harapan. 

4. Bapak Dr. Memed Sueb selaku dosen wali kelas 3 Akuntansi S1 yang 

telah mencurahkan perhatian, bimbingan, doa dan kepercayaan yang 

sangat berarti bagi penulis. 

5. Staf Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Ekuitas Bandung yang 

telah membekali penulis dengan bebagai ilmu selama mengikuti 

perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi. 

6. Staf Tata Usaha, BAAK, dan BAU Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) 

Ekuitas Bandung yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti 

perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

7. Papa dan Mama ku atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah 

lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada 

penulis semenjak kecil. 

8. Adik-adik ku tersayang Prima dan Gita yang selalu memberikan dukungan 

dan do’a selama penulis menyelesaikan skripsi . 

9. Sahabat-sahabattku Bang Faiz, Fuji,Dini, April serta Kelina yang selalu 

memberikan dukungan,do’a serta partisipasinya selama penulis 

menyelesaikan skripsi sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan 

lancar. 

10. Teman – teman di program Akuntansi S1 terutama teman sekelas kelas 3 

tahun 2010. 

11. Seluruh pihak lainnya yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini. 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan 

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis 

serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

umumnya bagi kita semua. 

 

Bandung, 29 Januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


