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Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas limpahan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

dengan baik tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Penentuan Harga Pokok 

Produksi Terhadap Penetapan Harga Jual Pada CV Audra”, memiliki tujuan untuk 

mengetahui perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan, mengetahui 

penetapan harga jual untuk produk yang dihasilkan perusahaan dan mengetahui 

pengaruh harga pokok produksi terhadap harga jual dengan menggunakan analisis 

deskriptif dalam pengujiannya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna dan masih terdapat kekurangan, segala kritik dan saran yang 

membangun akan penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan 

perbaikan dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang akan datang.  

Penyelesaian tugas akhir ini tidak mungkin berhasil tanpa bantuan orang-

orang terdekat yang telah memberi dorongan yang luar biasa kepada penulis. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Drs. Barnabas Tridig S., M.Si., Ak., CA. Atas segala 

bimbingan, masukan, dukungan, serta pengarahan yang diberikan kepada penulis 

selama penyusunan tugas akhir ini. 

Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, penulis ingin berterima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Mathius T., S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Program studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang telah 

membekali banyak ilmu pengetahuan. 

4. Seluruh staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi lainnya yang telah 

bersedia membantu. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan tugas 

akhir ini sebagai ungkapan kasih yang besar kepada: 

1. Allah SWT atas semua rahmat, kebesaran, kekuasaan, keajaiban, dan 

mukjizat yang diberikan selama ini. 

2. Kedua orang tua tercinta, Almarhummah ibu dan Almarhum bapak (kalian 

yang membuat saya terus semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini agar 

saya memenuhi keinginan kalian dalam peraihan gelar S-1 saya).  

3. Adik tercinta, Adi Nugraha yang telah memberikan doa, motivasi dan 

dorongan mental dan moral untuk saya. 

4. Keluarga besar Tjakradipura dan keluarga besar Soebandi, terimakasih atas 

segala bantuan doa, motivasi, dorongan mental dan moral yang kalian berikan 

kepada saya sebelum maupun sampai saya menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Mama Ica selaku pemilik CV Audra, terimakasih atas semua kesediaan mama 

untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir saya.  

6. Jebulon Daniel Faatulo Manao, terimakasih telah memberikan segala 

semangat dan motivasi serta tenaga yang sangat membantu saya dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 



7. Semua sahabat-sahabat SMP dan SMA Pembangunan Jaya, Bintaro yang 

tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan saya motivasi 

untuk lulus karena kalian banyak yang sudah lulus duluan.  

8. Semua abang-abang dan kaka-kaka serta adik-adik BANDITOZZ yang selalu 

memberikan masukan apapun mengenai tugas akhir saya dan membantu saya 

ketika saya mengalami kesulitan.  

9. Ewi, bubu, abang, terimakasih kepada kalian sudah memberikan semangat 

serta masukan untuk saya. 

10. Semua teman-teman angkatan akuntansi 2011 Universitas Kristen Maranatha, 

terimakasih kalian sudah memotivasi saya dan membantu tugas akhir saya 

apabila saya mengalami kesulitan maupun tidak. 

11. Semua teman-teman UK Seni Maranatha, terimakasih atas doanya. 

12. Seluruh keluarga, teman, dan kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terima kasih banyak atas bantuannya. 

Akhir kata, semoga budi baik semua pihak dapat dibalas Allah SWT, dan 

mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan di dalam tugas 

akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan yang akan datang. 
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