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Segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. 

Shalawat dan salam tidak lupa diaturkan kepada junjungan kita yakni Nabi 

Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan 

dan kebodohan kealam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu islam 

yang kita miliki sampai sekarang ini. 

 
Penulisan Skripsi dengan judul: “ Analisis Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Dengan Menggunakan Metode Job Order Costing Sebagai Dasar 

Penentuan Harga Jual Baju (Studi Kasus Pada UKM Maiza Busana 

Kampar)”. Untuk melengkapi tugas dan untuk memenuhi sebagai syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN 

SUSKA Riau. 

 
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari 

dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan terimakasih 

yang setulus- tulusnya dan sedalam- dalamnya kepada: 

1. Terimakasih kepada kedua orangtua penulis yaitu Bapak Zulfeny dan Ibu 

Harmainis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan 

dengan kesabaran serta selalu membimbing penulis dan memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis sehingga penulis mampu melewati ujian kehidupan 
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ini. Dan terimakasih kepada abang, Angga Zuhari atas saran dan masukannya 

dalam penyelesaian skripsi ini serta terimakasih kepada adik penulis yaitu 

Abby Zuhari yang telah bersedia membantu penulis. Tak lupa pula terimakasih 

kepada adik sepupu penulis Ilham Wahyudi yang telah membantu serta kepada 

Tante Yuli Astuti dan Om Romes Al Gamar atas bantuannya selama ini. Serta 

kepada seluruh keluarga besar terutama Nenek Nurkiah yang telah meluangkan 

waktunya merawat penulis mulai dari kecil hingga ketika penulis patah tulang 

pada masa pembuatan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

yang telah banyak memberikan arahan dari awal hingga selesainya skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu untuk penulis dalam membantu dan memberikan bimbingan 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si sebagai Penasehat Akademis. Yang telah 

memberikan nasehat yang bermanfaat untuk penulis. 

6. Seluruh jajaran Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Sosial terutama 

Dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis 

selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 

Riau. 

7. Seluruh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu 

penulis dalam mengurus segala keperluan perkuliahan. 
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8. Sahabat-sahabat penulis, Nanda Aryandi, Fadli Malik Azhimu, Raharjo dan 

Iing Febrianita yang telah mendukung dan membantu penulis selama masa 

perkuliahan. 

9. Teman-teman Akuntansi C dan Akuntansi Manajemen A yang saling berlomba 

dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Dan untuk seluruh 

mahasiswa FEKONSOS angkatan 2014 terutama Mahasiswa Akuntansi S1.  

10. Teman-teman KKN Angkatan 41, terutama KKN Desa Sungai Air Putih 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Yang telah membantu 

penulis dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat desa disana. 

11. Untuk seseorang yang istimewa dalam hidup penulis yang telah membuat 

penulis bersemangat dalam perkuliahan ini. 

12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Semoga Allah 

SWT memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

  Pekanbaru, 21 Oktober 2018 
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