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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala Rahmat, Karunia-Nya 

dan Kasih Sayang-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Dengan skripsi yang berjudul “Manfaat Total Quality 
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ketidaksempurnaan dari apa yang yelah dikemukakan, mengingat terbatasnya 
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ini, penulis banyak sekali memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran, bantuan, 

dorongan baik moril maupun material dan awal dari awal hingga terselesainya 

penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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selain terima kasih atas segala perhatian dan Doanya yang telah diberikan. 
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pengarahan kepad penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4) Bapak Nuryanto yang membantu memberikan masukan-masukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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6) Bapak Dr. H. Mame. S. Sutoko, Ir.D.E.A.,selaku Rektor Universitas Widyatama 
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dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8) Bapak R.Wedi Rusmawan M.Si., Ak yang selalu memberikan dorongan. 

9) Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung yang 

telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

10) Para staf sekretariat dan perpustakaan Universitas Widyatama Bandung. 

11) Seluruh karyawan/karyawati pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten, yang telah memberikan yang sangat berarti bagi penulis. 

12) Bapak Deden bagian kepegawaian pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat 

dan Banten yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

13) Sahabat-sahabat seperjuangan Selviana dan Dian P.S yang selalu memberikan 

dukungan dan Doanya. 

14) Dido dan N.Cucun yang selalu memberikan dorongan dan perhatiannya. 

15) Anak-anak PMK yang selalu memberikan semangat dan Doanya. 

16) Anak-anak angkatan 2003 akuntansi, khususnya anak-anak kelas B yang tidak 

bisa disebutkan satu-persatu. 
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maupun materil. 

 

 Akhir kata, semoga berekat Tuhan selalu menyertai Doa, perhatian kalian 

semua.penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit 

pengetahuan serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya Amin. 
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