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Di mata 

هللا

, tidak ada yang mustahil selama Dia 

berkehendak, meskipun nalar dan rasio manusia membisikkan 

itu tidak masuk akal. 

Ukuran usaha ‘maksimal’ itu tidak bisa di telisik dengan 

pembacaan nalar manusiawi. Pencapaian ‘usaha maksimal 

itu’ seyogyanya kita kembalikan kepada هللا semata. 

Sesuatu yang  ‘maksimal’ di hati kita bisa jadi sesuatu 

yang ‘minimal’ di mata Sang Maha Rahman. Sesuatu yang 

menurut kita ‘banyak’ bisa jadi sesuatu yang ‘sedikit’ 

dalam pandangan-Nya. 

Dalam tahapan itulah sebetulnya kadar iman kita sedang di 

uji-Nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya persembahkan skripsi ini untuk Allah Subhana Wa 

Ta’ala ,  

 Kedua orang tua  tersayang, Tia , dan  

para guru  atas ilmu  yang  disampaikan.  

“ Siapa yang melihat akhir dari suatu perkara di 

awal langkahnya, dengan mata hatinya, kelak akan 

beroleh hasil yang sangat baik dari perbuatannya 

dan akan selamat dari akibat buruknya.”  
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(Imam Ibnul Jauzi) 

 

Hikmah memang  berada jauh di belakang peristiwa, 

tersembunyi, sulit diraba, tetapi selalu dapat 

disimpulkan oleh akal setelah hikmah itu muncul  

 

Hikmah akan terlihat jika kita berani mengarahkan 

pandangan kita pada sisi yang berbeda 

 

Melihat sesuatu dari sisi yang berbeda adalah 

proses pengayaan perspektif, penajaman mata hati, 

perluasan sudut pandang yang bisa didapatkan 

dalam diri manusia yaitu  suara hati , disana 

terdapat lautan kejujuran yang tidak dapat di 

bohongi. 

 

Hidup adalah pilihan-pilihan sikap, pilihan 

reaksi, pilihan tindakan. Tapi sebelum semua itu, 

hidup dimulai dari prasangka dan pandangan dalam 

melihat hidup itu sendiri. Tidak ada yang lebih 

menyiksa dari persepsi diri sendiri yang keliru. 

Apa yang seharusnya bisa kita pandang baik, bisa 

berubah menjadi buruk, karena cara pandang yang 

keliru. 
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Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :  

“Penerapan Total Quality Management Berpengaruh Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Perusahaan. (Studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia 

International)” Merupakan hasil karya saya sendiri, apabila terbukti skripsi ini 

bukan hasil pekerjaan sendiri, saya bersedia menerima segala sanksi yang telah 

ditetapkan. 
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ABSTRAK 

PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT BERPENGARUH 

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PERUSAHAAN 

(Studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia International)  

 

Saat ini iklim usaha di Indonesia penuh dengan  persaingan, tak terkecuali dalam 

bidang telekomunikasi ketika antar perusahaan yang menawarkan jasa komunikasi saling 


