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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan atas 

segala limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya, sehinnga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PERHITUNGAN HARGA POKOK 

PRODUKSI PADA PABRIK TAHU “BU GITO” DENGAN METODE 

PROCESS COSTING” 

Sebagai salah satu syarat kelulusan program pendidikan Diploma III (D3) 

pada Program Studi Akuntansi STIE Ekuitas Bandung.  

Shalawat serta Salam Allah SWT semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa 

penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-

sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam 

hingga sekarang ini. 

Penulis menyadari bahwa terselesainya Tugas Akhir ini bukanlah semata hasil 

dari pemikiran penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya 

bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T. Selaku Ketua STIE Ekuitas. 

2. Dr.rer.nat.Martha Fani Cahyadinto,SE.,MSc.,CSRS, selaku wakil ketua I 

STIE Ekuitas. 
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3. Bapak Dr. H. Hery Achmad Buchory, S.E., M.M. Selaku Wakil Ketua II STIE 

Ekuitas. 

4. Bapak Dr. Sudi Rahayu, S.E., M.M. Selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas. 

5. Ibu Dwi Puryati, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Jurusan Akuntansi STIE Ekuitas dan selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan motivasi, sumbangan pemikiran, waktu dan tenaga dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini.. 

6. Seluruh Staf Dosen, Staf Perpustakaan, dan Staf Administrasi STIE 

EKUITAS yang telah memberikan banyak bantuan selama perkuliahan. 

7. Kedua orang tua dan kakak, adik, serta istri dan anak penulis atas segala doa, 

perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat 

penulis ungkapkan dengan kata-kata. 

8. Ibu Gito selaku pemilik perusahaan pabrik tahu yang telah membantu dalam 

penyelesaian tugas akhir ini dengan memberikan sumbangan pikiran serta 

data-data yang penulis butuhkan.  

9. Teman-teman  (Dede, Dicky, Arif, Yudith, dll) semoga sukses selalu kawan. 

10. Temen-teman STIE Ekuitas angkatan 2011, khususnya jurusan Diploma III 

Akuntansi semoga sukses selalu menyertai kalian. 

 Semoga bantuan yang telah bapak, ibu, dan saudara-saudari berikan kepada 

penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT, amin. 
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 Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis 

mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya Tugas Akhir  

ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga Studi Tugas Akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. 

Bandung, Januari 2015 

                                                                                                               Penulis, 

 

 

            Dicky Nugraha 


