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 Puji Syukur saya  panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
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Order Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual (Studi Kasus pada 

Harry Handmade Shoes Malang)”. 
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pengalaman yang diberikan kepada penulis. 
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adik saya Richio Putra Hardana atas doa yang selalu dipanjatkan serta 

dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan kepada 

penulis. 

8. Bapak Hariyanto selaku pemilik usaha Harry Handmade Shoes yang 

bersedia memberikan ijin melakukan penelitian di tempat usahanya.  

9. Ridho Satryawan, terimakasih atas dukungan, doa, motivasi dan 

semangat yang selalu diberikan setiap saat.  

10. Sahabat dan teman Himas Ainun Syahida, Dona Margareta, Adhita 
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waktu yang diberikan untuk selalu memberikan motivasi.  

11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

 Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan 

dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu peneliti 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi 

tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan 

dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata 

penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang 

maupun masa yang akan datang. Amin. 
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      Peneliti, 
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