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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.

Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah

tempat meminta dan memohon”

“Berangkat dengan penuh keyakinan dengan didorong oleh kekuatan Doa kedua

orang tua. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

YAKIN, IKHLAS, dan ISTIQOMAH mengikuti contoh teladan dari Rasullullah

SAW”
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PERSEMBAHAN

“Ayah – Ibu lah yang mengajariku betapa pentingnya suatu perjuangan dan kerja
keras. Memahami arti kehidupan, mengerti akan tanggung jawab dan semoga aku
bisa mewujudkan harapan Ayah – Ibu tersayang. Tanpa doa dan bantuan kalian, tugas
akhir ini tidak akan dapat terselesaikan. Aku berharap semoga sebuah karya yang
kecil ini dapat menjadi kebanggan Ayah – Ibu”.
Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada   :

 Kedua Orang tua saya yang telah banyak memberikan bantuan spirit, materil,

semangat, dorongan, dan perhatian selama ini.

 Semua saudara dan saudariku yang telah banyak memberikan semangat,

dorongan, dan perhatian selama ini.

 Terima kasih kepada adik perempuanku tercinta Fitria Rahmawati yang telah

banyak memberikan semangat, dorongan, dan perhatian. Selalu ada disaat senang

dan susah. Terima kasih telah menjadi saudariku, tempat berbagi rasa dan pikiran.

 Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang selalu ada Zaenal, Adi, Urfi,

Muksin, Najib, Ali, Aam, Charis, Tomy, Bagir, Yunan, Reza, Mbak Yani, Mas

Gora, Ali Usman, Martariko, Diah, Asrul dan terkhusus untuk Widya Spalanzani.

Terima kasih atas kebaikan dan keceriaan yang telah diberikan saat lagi senang

dan susah, telah menjadi sahabatku dan teman spesial, tempat berbagi rasa dan

pikiran yang akan menjadi kenangan terindah.

 Teman-teman Teknik Industri angkatan 2011, 2012, 2013, dan seluruh teman-

teman HMJ Teknik Industri. Kita sama – sama berjuang, saling menyemangati,

menasehati dan memberikan masukan-masukan positif. Terima kasih atas

kebaikan kalian. Semoga tali persahabatan tetap terjalin dengan baik.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb .

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat

hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan

judul “Perhitungan Biaya Kualitas Dengan Metode Activity Based Costing (ABC)

untuk Mengetahui Biaya Kegagalan Produksi pada UD. Kurnia” dengan 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. Amin

Selesainya Laporan Tugas Akhir ini tiada lain adalah berkat bantuan dan

dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

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

terselesaikannya laporan ini. Dzat yang melindungi jiwa raga ku.

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

3. Bapak Irwan Sukendar, ST, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri

Universitas Islam Sultan Agung.

4. 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. Wiwiek Fatmawati, ST, M.Eng, selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan  arahan dan bimbingan kepada penyusun selama penulisan dan

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

6. Dosen-dosen di Fakultas Teknologi Industri Unissula dan khususnya seluruh

dosen jurusan teknik industri yang telah membimbing dan mengajar materi

selama perkuliahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan.

7. Kedua Orang tua saya yang telah banyak memberikan doa, bantuan spirit,

materil, semangat, dorongan, dan perhatian selama ini.



ix

8. UD.Kurnia, atas izinnya untuk mengadakan penelitian.

9. Saudara-saudaraku tercinta yang telah banyak memberikan semangat,

dorongan, dan perhatian selama ini.

10. Sahabat-sahabat baikku yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam

menyelesaikan karya ini, terima kasih telah menjadi sahabatku, tempat

berbagi rasa dan pikiran yang akan menjadi kenangan terindah.

11. Teman-teman Teknik Industri angkatan 2012, terima kasih atas bantuan dan

kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini mempunyai banyak

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharap 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.

Semarang, September 2016

Muhammad Arif Priyadi
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