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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Tingkat Penjualan pada 

PT. Binausaha Cipta Prima”, memiliki tujuan untuk mengetahui peran biaya kualitas 

dalam proses produksi dalam meningkatkan penjualan pada PT. Binausaha Cipta 

Prima, selanjutnya penulis menganalisis macam-macam biaya kualitas yang dapat 

mempengaruhi penjualan pada PT. Binausaha Cipta Prima. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Penelitian 

ini hanya berfokus terhadap proses produksi yang dihasilkan oleh PT. Binausaha 

Cipta Prima secara keseluruhan selama bulan Juni sampai dengan Desember 2017. 

Maka data yang telah diindentifikasi penulis terkait pengaruh biaya kualitas terhadap 

tingkat penjualan pada PT. Binausaha Cipta Prima dapat saja berbeda di kemudian 

hari sehingga tidak dapat menjadi bahan acuan yang pasti. 
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