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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Wr.WB, 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, 

hidayah dan inayah yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Total Quality 

Management (TQM) Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Sistem Reward 

Sebagai Variabel Moderating pada perusahaan BUMN bidang manufaktur di Kota 

Bandung” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

Strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna 

mengingat adanya keterbatasan akan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pihak pembaca. 

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, 

dukungan, arahan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr Veronica Christina, S.E., M. Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing 

dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih ibu atas waktu, tenaga dan pikiran 

yang telah diluangkan untuk segala pengarahan dan bimbingan, serta ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis selama ini, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 
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2. Ibu Dini Arwati, S.E., M. Si., Ak., CA., dan ibu Tetty Lasniroha, S.E., M. Ak., 

Ak., CA., selaku dosen penguji. Terimakasih atas kedatangan dan kesediaan 

waktu serta saran  yang telah diberikan kepada penulis. 

3. Ayahanda Fachrudin Winata dan Ibunda Euis tersayang yang tidak pernah 

lelah untuk memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, kasih dan 

sayang. Terima kasih atas segala hal yang diberikan, yang tak ternilai 

harganya selama ini kepada penulis. 

4. Kakakku tersayang Fahmi Rahman yang selalu memberikan bantuan, doa dan 

dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi kakak 

yang terbaik. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., MBA., selaku Ketua Yayasan Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. R Wedi Rusmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Program Studi 

S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

9. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak., CA., terimakasih telah membimbing 

penyusun dalam penulisan proposal. 

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 
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11. Seluruh karyawan Pustaka loka Universitas Widyatama Bandung yang telah 

melayani penulis dalam peminjaman buku-buku referensi selama masa 

perkuliahan dan masa penyusunan skripsi. 

12. Pimpinan dan karyawan seluruh perusahaan BUMN bidang manufaktur di 

Kota Bandung. 

13. Sahabat terbaik SMP Sintia, Asri, Astari, Bella dan Mely yang selalu 

memberikan doa dan dukungan. Terimakasih atas kebersamaan dalam suka 

dan duka selama belasan tahun ini. Ily. 

14. Sahabat terbaik SMA Ayu, Yuniar, Farrah, Nia dan Lia yang selalu 

memberikan doa, bantuan dan dukungan. Terimakasih sudah memberikan 

keceriaan selama ini. Ily.  

15. Para Leci-ku Yuni, Kaca, Revina, Lina dan Ibeth yang selalu memberikan 

dukungan doa dan semangat selama menyusun skripsi. Terima kasih telah 

menemani selama 4 tahun ini dengan keceriaan, kebersamaan dan hal-hal 

baru, semoga persahabatan kita tetap semanis leci. Ily.  

16. Teman-teman se-pembimbing Indri, Widy, Tari, Rizky, Rama dan Ayu yang 

telah saling membantu, memberikan semangat, informasi dan dukungan 

selama penyusunan skripsi ini. 

17. Novi dan Teh Cuy, yang sudah bersedia mengantar penyusun untuk 

memperoleh data untuk keperluan skripsi dan memberikan semangat kepada 

penyusun selama menyusun skripsi. 
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18. Teman-teman angkatan 2010 Elvany, Ika, Nuke, Amel, Gustri, Devani, Shelly 

dan  teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh 

penulis. 

19. Teman-teman kelas Enjoy dan teman-teman lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu oleh penulis. Terima kasih atas kebersamaan, 

kenangan, dan keceriaan selama masa perkuliahaan. 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan 

dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan 

saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan Penulis sendiri pada khususnya. 
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