
 

  

KATA PENGANTAR 

 

Bismilahirrahmaanirrahiim. 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Biaya Kualitas 

Terhadap Peningkatan Laba Perusahaan”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Namun demikian, 

inilah yang terbaik yang dapat penulis selesaikan dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik 

non akademik di lingkungan Universitas Widyatama, banyak sekali pihak-pihak 

yang turut memberikan dukungan, motivasi, doa serta semangat yang sangat 

berarti dalam penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 

yang terkasih dan terhormat: 

1. Ayah dan ibu tercinta, yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan doa 

serta dukungan yang tak henti-hentinya baik moril maupun materil kepada 



 

  

penulis dalam menuntut ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di 

Universitas Widyatama. 

2. Mbak Reti, mas Ade dan calon keponakanku, adikku Ramas tersayang, yang 

telah memberikan doa dan semangatnya bagi penulis. 

3. Ibu Dini Verdania Latif, S.E, M.Si., Ak selaku pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar dan tanpa lelah memberikan 

pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

6. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

7. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E, M.Si., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bekal pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna selama penulis mengikuti 

perkuliahan 



 

  

9. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan 

skripsi ini. 

10. Bapak Cecep, Bapak Wawan, Bapak Dadan, Bapak Asep, Ibu Ambarwati, 

Bapak John, Ibu Dyah, Bapak Sukimin, Bapak Ananto dan Bapak Yusup, 

selaku petugas bagian akunting yang telah mau menerima surat permohonan 

untuk pengisian kuesioner di perusahaannya masing-masing. 

11. Perusahaan-perusahaan tekstil di Bandung yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga diselesaikannya skripsi ini. 

12. Seluruh keluarga besar yang ada di Jawa Timur, om-om, tante-tante dan bude-

bude semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis. 

13. Wira Widya Pratamaningtyas. 

14. Om Bambang dan Tante Har, terima kasih atas doanya di tanah suci dan 

dukungannya. Ade Yuda yang telah memberikan keceriaannya, sehingga 

penulis merasa terhibur dan tidak stres. 

15. Sahabatku Ayu dan Sinta yang telah memberikan semangat, kasih sayang, dan 

dukungannya yang sangat berarti bagi penulis. 

16. Sahabatku Widya dan keluarga, terima kasih atas doa, dukungan dan 

semangatnya.  

17. Teman-teman kelas D angkatan 2000. 

18. Ruli, Eca, Dya, Iman, ‘Na, Ai, Yeni, Andri, Cengek, Bun min, Ela, Sari, Giri, 

Novan, Arie, Rido, Robi, Santoso. 



 

  

19. Angga, Dani, Iyang, Uwie, Rian, dan teman-teman lainnya, terima kasih atas 

doa dan dukungannya. 

20. Mas Adi, Ulie, Aa, Eci, Agan, Doni, Silvi, Nia, Sigit.  

21. Teman-teman angkatan 2000 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 

Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi rekan-rekan 

mahasiswa fakultas ekonomi program studi akuntansi Universitas Widyatama dan 

juga bagi mereka yang memerlukan. 

Wassalamua’laikum Wr. Wb. 

 

Bandung,   Juli 2006 

 

 

     Berta Krisma Sutamaya 

 

 

 

 

 

 


