KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr, Wb
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat
menyelesaikan tugas Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISA
PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN HARGA JUAL
PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING DAN
COST PLUS PRICING

PADA UD.XYZ”. Semoga laporan yang saya telah

selesaikan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya.
Laporan Tugas Akhir (TA) ini merupakan wujud implementasi dari ilmu
yang telah diperoleh selama perkuliahan yang dijalankan pada dunia kerja nyata
yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Strata Satu
(S-1) pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu
Buana.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan
bimbingan terutama kepada:
1. Bapak dan Ibu, selalaku orang tua saya yang telah memberikan
semangat dan nasehatnya.
2. Kepada para guru-guru terutama Ust. Acep Zarkasih yang telah
memberikan arahan untuk selalu berdo’a dan bersyukur atas proses
yang telah dijalankan dan akan dijalankan nantinya.
3. Ibu Uly Amrina, ST, MM selaku pembimbing Tugas Akhir program
studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana, yang dengan sabarnya
membimbing dan memberi arahan serta saran hingga akhirnya laporan
Tugas Akhir ini terselesaikan.
4. Ibu Bethriza Hanum ST, MT Selaku sekprodi Program Studi Teknik
Industri Universitas Mercu Buana.
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5. Teman-teman Universitas Mercu Buana Bekasi yang selalu membantu
dalam pengerjaan penulisan.
6. Teman-teman Kampung Tipar yang telah memberikan motivasi dan
semangat.
7. Keluarga Pak Muslim yang telah memberi nasehat dan terus
mendorong semangat saya.
8. Keluarga angkat yang selalu mendukung untuk proses pengerjaan
tugas akhir ini.
9. Seseorang yang membuat semangat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Tugas Akhir (TA) ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai masukan untuk
bahan evaluasi penulis.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga penyusunan Laporan
Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat untuk kita semua.

Penulis,
Depok,25 September 2019
(Muhamad Usman)
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