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KATA PERSEMBAHAN 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Syukur Alhamdulillah Hirrabbil A’lamin saya panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah mempermudah dan melancarkan segala urusan saya dalam mengerjakan 

sampai dengan menyelesaikan Skripsi Tugas Akhir saya. Karena dengan segala 

petunjuk-Nya saya dapat tetap fokus dan tetap bersemangat dengan tujuan hidup 

saya yaitu untuk membanggakan dan membahagiakan orang-orang terdekat di 

sekitar saya salah satunya kedua orang tua saya serta kakak-kakak saya yang 

sangat saya sayangi. Saya yakin bahwa rencana Allah pasti akan jauh lebih indah 

dan yang  paling terbaik dari yang saya rencanakan. 

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada : 

1. Kedua Orang tua saya yang selalu mendoakan, dan telah banyak 

memberikan spirit, dukungan, restu, materil serta perhatiannya selama ini. 

2. Terima kasih kepada teman-teman gemash yang selalu ada, yang sudah 

saya anggap seperti saudara saya sendiri Tiara, Sinta, Naufa, Bida, Muna,  

Qoni, Riska dan Danu. Terima kasih atas kebaikan, kegokilan dan 

kegilaan yang telah diberikan saat bahagia maupun sedih, telah menjadi 

penyemangat ketiga ku, tempat keluh kesahku selama ini karena sempat 

galau yang enggak jelas sampai ngehabisin waktu. 

3. Teman-teman saya keluarga besar Teknik Industri angkatan 2014, 

terutama kelas EX IB’14 yang  tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Kita 

sama-sama masuk kuliah bareng, berjuang untuk meneyelesaikan studi ini 

sampai wisuda, saling spirit menyemangati, dan memberikan masukan-

masukan positif. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga tali 

pertemanan kita ini tetap terjalin dengan baik sampai sukses dan tua nanti 

kita bisa berkumpul reunian kembali. 

Cukup Sekian dan... 

Terima kasih semuanyaaa 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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MOTTO 

 

Bismillahirrahmaanirrohiim 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahun 

beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (QS. Al Mujadilah 11) 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penologmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar  

(QS. Al Baqarah 153) 

“Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 

kemampuannya” (Al-A’raf: 42) 

Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu telah  

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 5-8). 

Bersyukurlah atas apa yang engkau miliki, lihatlah kebawah 

betapa banyak orang yang kurang beruntung daripada kamu. 

Pantang menyerah sebelum berhasil. Saat kau gagal, 

bangkitlah dan coba lagi sampai kau berhasil. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah Hirrabbil A’lamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT 

karena atas ridho dan restu-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir dengan judul “Perhitungan Cost Of Quality Dengan Menggunakaan 

Metode Activity Based Costing (ABC) Untuk Mengetahui Biaya Kegagalan 

Produksi Pada CV Iso Rubber (Studi Kasus di CV. Iso Rubber)”dengan 

mudah dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa shalawat dan salam 

kami tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

Semoga kita mendapat manfaatnya besok di Yaumul Kiamat. Amiin 

Dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini tiada lain adalah berkat 

bantuan dan dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT karena atas limpahan rahma dan hidayah-Nya, sehingga dapat 

terselesaikannya laporan ini. Dzat yang selalu mengutkanku dalam 

keadaan apapun.  

2. Dr. Hj. Sri Arttini D.P, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri. 

3. Ibu Nurwidiana, ST., MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 

Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Ibu Nuzulia Khoiriyah, ST., MT selaku dosen pembimbing I, yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun selama penulisan 

dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

5.  Ibu Ir. Eli Mas’idah, MT selaku dosen pembimbing II, yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun selama penulisan 

dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

6. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Teknologi Industri Unissula yang 

telah membimbing dan mengajar materi selama perkuliahan, serta telah 

membantu penulis mempermudah urusannya selama ini. Terima kasih atas 

ilmu yang diberikan. 
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7. Kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan doa, spirirt, 

dorongan, materil dan perhatiannya selama ini. 

8. CV. Iso Rubber  atas izinnya untuk mengadakan penelitian Tugas Akhir 

disana. 

9. Calon Suamiku yang selalu support menyemangati aku, dari semester 6 

kamu selalu nganterin aku ngelaju Kendal – semarang yang tiada lelah dan 

mengeluh terima kasih abangkuh. 

10.  Sahabat-sahabatku Tiara, Riska, Naufa, Sinta, Bida, Muna, Qoni, yang 

gokil telah memberi semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan 

tugas negara ini, terima kasih telah menjadi teman terbaikku, tempat 

berbagi rasa dan pikiran yang akan menjadi kenangan terindah. 

11. Keluarga besar Teknik Industri angkatan 2014, terima kasih atas bantuan 

dan kerjasamanya.   

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini mempunyai banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran 

dan kritik demi kesempurnaan karya selanjutnya. 

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Industri pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


