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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Biaya Standar Dalam Rangka 

Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi pada PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo”. 

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dan juga sebagai bentuk aplikasi 

penerapan teori-teori yang didapat selama proses kuliah. 

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas segala jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-

pihak yang terkait selama penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

2. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 

3. Abdul Ghofar, SE., M.Si., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. 

4. Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan 

masukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

5. Semua Bapak dan Ibu dosen jurusan akuntansi yang telah tulus memberikan 

ilmu dan pengalaman serta pengarahan selama peneliti duduk dibangku 

kuliah. 
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6. Staf jurusan akuntansi yang dengan telaten memberikan arahan dalam proses 

ujian skripsi dari awal hingga akhir serta membantu semua urusan kuliah dari 

semester awal hingga semester akhir. 

7. Ibu dan Bapak yang selalu mendo’akan dalam setiap sholat dan dzikirnya, 

memberikan nasehat, motivasi, dan sarannya, serta dukungan baik moril 

maupun materi yang tak ternilai harganya, buat kakakku yang menjadi 

motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga besar Genk Arisan yang dengan senantiasa selalu memberikan 

support untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. 

9. Semua orang terdekat dan terkasih yang selalu menemani dan memberikan 

warna dalam keseharianku, serta memberikan spirit untuk melangkah lebih 

maju dan menjadi lebih baik lagi. 

10. Teman-teman jurusan akuntansi yang selalu membantu dan memberikan 

semangat. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak 

dapat peneliti sebutkan satu-persatu. 

Semoga semua amal kebaikan serta bantuan pihak-pihak yang telah tersebutkan 

diatas mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari akan adanya 

kekurangan-kekurangan baik dalam penyusunan maupun pembahasan masalah 

karena keterbatasan pengetahuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar  dapat lebih baik 

dimasa yang akan datang. Besar harapan peneliti bahwa skripsi ini dapat 
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memberikan informasi dan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa 

Akuntansi pada khususnya. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

 

 

 

    Malang,      Maret 2009 

 Peneliti 

 

 

 Sofrila Aprilani Fajarianti 
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