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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, 

Puji syukur tiada henti dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Job Order 

Costing (Studi Kasus UMKM CV. TRISTAR Alumunium)” 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Sehubungan dengan selesainya skripsi 

sebagai tugas akhir tersebut, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

2. Bapak Dr. Fatchur Rochman, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.  

3. Bapak Drs. Harlendro, MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga dan masukan yang sangat berharga selama 

proses pengerjaan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Djumahir, SE., MM., dan Ibu Mychelia Champaca, SE., MM., 

Ak. selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan masukan yang 

sangat berharga selama ujian dan proses revisi skripsi ini.  

5. Bapak Trisna Hadi Wijaya selaku pimpinan CV. TRISTAR, Ibu Wahyu 

Setyawati selaku Administrasi CV. TRISTAR yang telah menyambut baik 

dan memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu dan Kakak serta keluarga besar Moedjirin dan 

Sapari yang selalu memberikan dukungan, doa dan bantuannya baik secara 

moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabat tersayang untuk pengalaman, nasehat, dan waktu terbaik 

kalian. You are the best thing I ever had in this world. 



 

 

ii 
 

8. Parahita Malang yang memberikan dorongan dan semangat untuk tetap 

positive thinking menghadapi segala hal. 

9. MMM (Muscle Malang Museum) yang menjadi oase di tengah-tengah 

padang skripsi. 

10. Segenap pegawai KPP Pratama Malang Selatan, khususnya Fungsional 

Pemeriksa yang memberikan dukungan, semangat, saran, tempat, dan 

waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini. 

11. Teman-teman terkasih yang penulis temui sepanjang perjalan hidup mulai 

dari TK Bhayangkari, SDN 01 Kartoharjo Madiun, SMPN 1 Madiun, 

SMAN 3 Madiun, Universitas Brawijaya, Pakandayu Madiun, Kosan 

Maharani. Semoga silaturahmi diantara kita tetap terjalin sampai 

kapanpun. 

12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu untuk bantuan, 

pengalaman dan semangat yang luar biasa. 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang 

setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 

diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

Malang, 21 Oktober 2013 

 

 

Rully Kusumawardani 


