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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa

skripsi dengan judul:

PENENTUAN BIAYA KUALITAS OPTIMAL

PADA PT. PAGILARAN

benar-benar mempakan hasil karya sendiri. Pemyataan, ide, maupun kutipan, baik

langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang

dinyatakan secara tertulis didaiam skripsi ini dalam bentuk catatan perut / catatan

kaki / daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan

plagiasi sebagian atau seluruh dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya

peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 April 2008

Yang menyatakan

(Hellen Tjusanto)
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KATA PENGANTAR

Tak ada kata terindah yang penulis ingin sampaikan selain Fuji dan Syukur

berlimpah kepada Tuhan yang telah menyertai selama penyusiinan skripsi ini dari

awal sampai akhir. Semua yang penulis lakukan dan dapatkan adalah berkat

kemurahan-Nya. Berbagai hal yang penulis hadapi selama ini mempakan pelajaran

yang sangat berharga dan mempakan rencana dari-Nya untuk membuat penulis

semakin lebih baik lagi dihari kedepan.

Skripsi dengan judul: "PENENTUAN BIAYA KUALITAS OPTIMAL

PADA PT. PAGILARAN " adalah salah satu syarat yang hams dilalui penulis untuk

memperoleh gelar Saijana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Akimtansi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini juga tidak lupa penulis ingin menyampaikan terima kasih

sebesar-besamya kepada semua pihak yang telah dengan penuh ketulusan dan

kesabaran memberikan bantuan, bimbingan, dukungan kepada penulis dari awal

sampai akhir penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima

kasih sebesar-besamya kepada:

1. My Lord Jesus Christ, karena dengan cinta kasih-Nya lah penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Ch. Wiwik Sunami, Dra., MSA., Akt., selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah berkenan dan dengan sabar membimbing, mendampingi,

 

 



memberikan dukungan dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan

skripsi ini.

3. Direksi PT. Pagilaran yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk

melakukan penelitian di PT. Pagilaran.

4. Pak Harsoyo selaku Manajer Litbang PT. Pagilaran yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.

5. Ibu Ketut dan Ibu Lestari yang sudah bersedia memberikan semua data

akuntansi yang penulis butuhkan unuk penulisan skripsi. Spesial thanks untuk

Ibu Ketut yang dengan sabar memberikan penjelasan, memberikan data-data

yang dibutuhkan dan membantu penulis ketika melakukan analisis data.

Senang bisa bertemu dengan ibu.

6. Semua pihak yang ada di PT. Pagilaran yang dengan ramah dan selalu

bersikap kekeluargaan memberikan dukungan kepada penulis menyelesaikan

skripsi.

7. Papa, Mama dan adik-adik tersayang yang sudah memberikan dukungan dari

awal kuliah, selama skripsi sampai saat ini. Tanpa mama dan papa penulis

merasa tidak berati apa-apa. Dan juga untuk kesabaran mama dan papa yang

telah menanti dengan sabar kelulusan penulis.
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8. Ko Deny, yang telah dengan penuh kesabaran mendampingi penulis dari awal

skripsi sampai saat ini, memberikan semangat untuk tidak menyerah dan

menjadi tempat sandaran penulis.

9. Teman-teman terbaik nha-nha dan agnez yang selalu ada memberikan

dukungan dari awal kuliah sampai saat ini dan menjadi tempat bertukar

pendapat mengenai skripsi.

10. Ribka, Monik, Nancy dan Icha sebagai teman sepeijuangan skripsi bimbingan

Bu Wiwik, senang bisa berkenalan, terima kasih atas dukungan dan doanya.

11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. i erima kasih atas

dukungannya yang telah membantu kelancaran skripsi penulis.

Akhir kata, seperti pepatali "Tak ada gading yang tak retak", begitu juga penulis

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempuma. Oleh

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan sai*aii dari semua pihak untuk

membantu peiiulis.

Yogyakarta, 16 April 2007

Penulis

h-
(Hellen Tjusanto)
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