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KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat, 

karunia dan hidayah-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan, kesempatan 

maupun kemampuan berpikir, serta banyak lagi nikmat yang lain yang telah 

diberikan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang 

berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI 

PERUMAHAN PADA PT. TANARA GAGASKREASI PEKANBARU” guna 

memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Komprehensif  pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif 

Kasim Riau. Shalawat beserta salam tentunya selalu tercurah kepada Rasulullah 

SAW yang telah berjuang untuk menerangi kehidupan ini dengan ilmu 

pengetahuan. 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih banyak 

terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi maupun dalam teknis 

penulisannya. Hal itu tentunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, demi 

terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna. 

 Penulis sangat merasakan banyaknya bantuan, bimbingan dan arahan yang 

penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang 

tersebut dibawah ini : 
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1. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat aku sayangi dan hormati 

terimakasih atas semua kasih sayang, pengobanan, semangat, dan doa 

yang tiada henti yang selalu diberikan kepada ananda. Serta kepada adikku 

satu-satunya Andri Anggola yang menjadi motivasi terbesarku untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.Me.EC selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Bapak  Andri Novius, SE, M, Si, AK. Ca selaku Ketua Jurusan DIII 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

5. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.SI, Akt selaku sekretaris jurusan DIII akuntasi  

6. Kepada seluruh dosen dan staf  pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama masa 

perkulihan. 

7. Bapak Agus Supriawan selaku karyawan  di PT Pengembangan Investasi 

Riau (PIR) yang selalu meluangkan disela-sela waktunya yang padat. 

8. Kepada seluruh karyawan/i PT. Tanara Gagaskreasi Pekanbaru yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Kepada teman-teman seperjuangan, Akuntansi A dan B 14, untuk 

kebersamaan dan cerita yang sudah kita jalani. 
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10. Kepada teman-teman, sahabat, sekaligus sudah seperti saudara di rantau 

Dina Laila, Eka Putri Hermayani, Harianto Saaputra, Novitasari, Ratna 

Sari Astaria, Randa Dwima Putra,  Rezki Solihin, Risna Neli Rahmadani, 

Wiwittia yang selalu memberikan motivasi satu sama lain terimakasih 

untuk cerita kalian selama ini. 

11. Kepada teman-teman kos yang selalu bersama dari awal kuliah samapai 

saat sekarang ini Siska Ardianti, Gesta Lestari yang selalu memberi 

motivasi dan selalu berbagi ilmu kepada penulis. 

12. Kepada yang terspesial Raja Muhammad Ihkrom terimakasih atas semua 

motivasi, dukungan yang tiada henti dan  selalu sabar mendengarkan keluh 

kesa penulis. 

13. Kepada abang yandi terimakasih atas saran, motivasi yang selalu diberikan 

kepada penulis. 

14. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan 

doa yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan 

berupa pahala dari Allah SWT. 

Akhirnya semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal soleha danpenulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan 

pahala yang berlipat ganda. 

 

Penulis  

 

Resi Yulizza  


