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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi ketekunan, kesabaran 

dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir yang diberi judul:  “Pengaruh 

Biaya Produksi Terhadap Peningkatkan Laba Kotor Perusahaan: Studi pada PT 

Cahaya Berlian Lestari Offset.”  
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saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Namun demikian, 

penulis berharap adanya manfaat yang dapat digunakan dari tugas akhir ini baik bagi 

penulis maupun pembaca. 

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan, saran, serta 
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kepada: 
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 Syahna Ramadithia. Istriku, untuk seluruh perhatian, cinta, kasih sayang terhadap 

penulis. 

 Mama, Papa, atas semua dukungan dan kepercayaan yang di berikan kepada 

penulis. 

 Kedua kakakku, Kang Bayu, Kang Arie untuk semua dukungan, dan doa untuk 

penulis. 
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nasihat dari awal sampai dengan selesainya tugas akhir ini. 
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kegiatan perkuliahan 
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 Segenap staf tata usaha Fakultas Ekonomi Maranatha khususnya jurusan 

Akuntasi. 

 Segenap staf dan pegawai PT. Cahaya Berlian Lestari Offset, Khususnya Bapak 

Handri, yang sangat membatu dalam penulisan tugas akhir ini 

 Teman-teman yang sangat luar biasa. Handri, Agung, Roby, Rizky, Kishi, Acie, 

Wenny untuk bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan   karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis 

selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin. 
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