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KATA PENGANTAR 

AssalamualaikumWr, Wb. 

 Bismillahhirahmanirohim, Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan 

atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi denganjudul “ Penyusunan Anggaran Produksi dan 

Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Perencanaan dan Pengandalian 

Perusahaan Pada PT. Flamboyan Jaya Karangploso Malang Periode 2017-2018”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Sarjana (S1). Selama proses penyusunan skripsi ini 

penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Allah SWT yang selalu melimpah kan rahmat dan hidayah-Nya dan juga 

selalu membantu dalam setiap kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh 

penulis. 

2. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi Bapak Budianto dan Ibu 

Sophiani yang tiada hentinya memberikan motivasi, semangat, doa, kasih 

sayang, perhatian luar biasa, serta dukungan baik moril maupun materil. 

3. Bpk Drs. Bunyamin , M.M.,Pd.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Mlangkucecwara Malang. 

4. Bpk. Dr. GatotSujono , MA selaku Dosen Pembimbing yang sudah 

memberikan waktu, motivasi, ilmu, dan bimbingannya selama proses 

penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

5. Bpk. Drs. Nanang Purwanto, MM., MMA., Ak, CA selaku Dosen Perwalian 

yang telah membimbing juga mengarahkan penulis selama masa perkuliahan. 

6. Para dosen dan staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara 

Malang yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan. 

7. Keluarga besar PT. Flamboyan Jaya Karangploso - Malang yang telah 

bersedia membantu proses kelancaran skripsi ini dan memberikan segala 
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informasi sebagai penunjang skripsi ini. Terimakasih untuk ketersediaan 

perusahaan dalam memberikan informasi. 

8. Keluarga yang saya sayangi dan menyayangi saya Nenek, Kakek, Yusita 

Fajar, Danang Septyan, dan Grup Notoati yang selalu mendukung dan 

memberikan motivasi, doa, dan mecurahkan kasih sayangnya. Terimakasih 

atas segala doa dan dukungan selama berproses ini. 

9. Teman – teman terbaikku Retyan Diva, Dita Tri, Nita Putri, Gabriella Yuni, 

Riska Wijayanti, Asep Firman, yang selalu memberikan motivasi terbaik 

selama masa perkuliahan dan menjadi kawan terbaik dalam suka duka masa 

perkuliahan. Terimakasih untuk kenangan indah yang tidak terlupakan. 

10. Sahabat – sahabatku sedari dulu Ega Yunita, Christin Wahyuni, Eko Raharjo, 

Fandi Lintang, Diana rahmanti, Chychy, dan GrupMama papa bercuap dan 

Girls Squad yang telah memberikan semangat juga dukungan luar biasa 

selama ini. Terimakasih untuk kesetia kawanan kalian yang terbaik. 

Akhirnya dengan rendah hati penulis menyadari bahwa masih ada kekeurangan-

kekurangan dalam penulisan maupun penyusunan sehingga penulis mengharapkan 

adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

khususnya bagi penulis sendiri, perusahaan peneliti selanjutnya dan pihak lain.  

 

 

Malang, 25 agustus 2017 

Penulis 
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