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KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  ِبْسِم َّللاه

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sang Pencipta Langit dan Bumi 

dan seluruh isinya yang telah melimpahkan Rahmat,Karunia dan Hidayahnya kepada 

kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan semaksimal 

mungkin. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini. 

Tugas akhir ini peenulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memproleh gelar 

Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D III Akuntasni. 

Adapun judul tugas  akhir yang penulis ajukan adalah: “Analisis Akuntansi Biaya 

Produksi Pada PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru”. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini 

masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan baik dari segi pembahasan, uraian 

bahasa yang penulis sajikan, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun dari semua pihak kami terima dengan senang hati.  

Sehubungna dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon do’a 

kepada Allah SWT  agar diberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya kepada:  
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1. Keluarga tercinta, ayahanda tercinta Martua Lubis dan ibunda tercinta Linda 

Mariana Hasibuan, S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberikan 

kasih sayang yang tulus, motivasi, doa yang ikhlas dan dukungan baik moril 

maupun materil.  

2. Abang saya Dicky Zulkarnaen Lubis dan Dede Praitno Lubis, adik-adik saya 

Muhammad Alfa Rizi Lubis, Wanda Hamidah dan Nabila Atsilah yang selalu 

memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami,MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi tempat kepada penulis untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Diploma III 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

6. Ibu Aras Aira, SE, M. AK selaku pembimbing tugas akhir, yang telah sabar, 

penuh perhatian dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberi bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. 

7. Bapak dan ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis selama 

perkuliahan, karyawan serta karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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8. Bapak M.Ridwan A.Md selaku Kepala Bagian Keuangan Sub.Bagian Pelaporan 

di PTPN V Kantor Pusat Pekanbaru, bapak Mailiadi selaku Pembimbing 

Eksternal dari perusahaan yang selalu mengarahkan dan memberi masukan 

kepada penulis. 

9. Bapak dan Ibu Staf di PT Perkebunan Nusantara V Kantor Pusat Pekanbaru yang 

telah memberikan penulis banyak ilmu dan telah memberikan kesempatan bagi 

penulis melakukan penelitian di PT Perkebunan Nusantara V Kantor Pusat 

Pekanbaru. 

10. Untuk sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis di Program Studi DIII 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, khususnya local C yang selalu bersama penulis saat susah 

maupun senang dari awal perkuliahan hingga lulus. 

11. Semua pihak yang telah bnayak membantu penulis secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penelitian dan penyususnan tugas akhir ini.  

Dan semoga hasil penelitian dan pemikiran yang dituangkan dalam tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan kita semua.  

Amiin ya Rabbal’Alamin. 

Pekanbaru,   April 2018 

Penulis  

 

Atikah hartinah  


