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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan segara rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Total 

Quality Management (TQM) Terhadap Kinerja Perusahaan”. Skripsi ini 

dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik 

dari segi penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya dikarenakan oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, namun penulis berupaya untuk 

mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak. Oleh karena itu, segala saran dan masukan sangat penulis harapkan 

sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang akan datang.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, 

dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya, ridho-Nya, karunia-Nya, 

dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

2. Kedua orang tua Ibu Siti Hodijah dan Bapak Saiful Hazairin, yang telah 

membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan semangat, dan 

memberikan segala materi dan non materi. Penulis ucapkan terima kasih atas 

semua yang telah diberikan, semoga skripsi ini merupakan bagian awal 

penulis untuk bisa membanggakan ibu dan bapak. 

3. Ibu Dr. Evi Octavia, S.E., M.M., Ak,. CA. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan 

masukan, bantuan, pengarahan, nasihat dan dukungan. 

4. Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak dan Bapak Endang 

Darmawan, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen penguji yang telah meluangkan 

waktu dan memberikan masukan kepada penulis. 

5. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak,. CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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9. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak,. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

10. Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak, C.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

11. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Program S1 Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung yang telah 

membantu penulis dalam bidang akademik. 

12. Bapak Dr. Achmad Fadjar, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen wali yang telah 

banyak memberikan nasihat, arahan, saran dan masukan, serta bimbingan. 

13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widyatama yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan 

bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

14. Staf Biro Administrasi dan Akademik, staf PUPd, staf Kemahasiswaaan, dan 

staf Pustakaloka Universitas Widyatama yang telah memberikan kemudahan 

dalam proses administrasi, keuangan, perpustakaan, dan bantuan lainnya. 

15. PT. PINDAD (Persero) yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 

penelitian di Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Mesin 

Industri dan Jasa, khususnya kepada Pak Adferkol Mayoh yang telah 

memberikan bimbingan dan dukungan, serta seluruh staf Departemen 

Pengembangan Bisnis dan staf Departemen Mesin Industri dan Jasa. 

16. Keluarga Besar yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, nasihat, 

dan saran kepada penulis. 
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17. Ketiga kakak dan kedua kakak ipar penulis a Alpha, a Reza, a Iqbal, teh Novi 

dan teh Nisa yang telah memberikan doa dan dukungan baik materi maupun 

non materi. Serta kedua keponakan penulis Aretha dan Rafi yang telah 

banyak menghilangkan rasa jenuh dalam menyelesaikan skripsi. 

18. Sahabat sampai saat ini dan teman sebangku semasa SMA, Riska Kumala 

Dewi yang telah banyak memberikan doa, dukungan, saran, dan semangat. 

Semoga kedepannya dapat mencapai cita-cita dan kesuksesan bersama.  

19. Teman-teman kostan yang selalu ada semenjak awal kuliah sampai sekarang 

Shei, Hasna, Indah, Ia, Kokot, Elok, Oci, Difta, Jelly, Gilang, Teguh, Isal, 

Bimo, Idham, Isan, Royan, Hadi, Aong, iqbal, dan Rivan yang telah 

memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan.  

20. Teman-teman kelas seminar akuntansi manajemen Rama, Widi, Irfa, Retno, 

Indri, dan Hana yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat, semangat, 

saran dan masukan. 

21. Teman-teman garut Siska, Yunita, Yasa, Resa, dan Rani yang telah 

memberikan doa, dukungan, bantuan, saran dan masukan. 

22. Teman-teman semasa bimbingan Ermawati, Eliza, dan Patricia yang telah 

memberikan bantuan, dukungan, semangat, masukan, dan saran. 

23. Sahabat semasa SMA Dessy, Enden, Tita, Sri yang telah memberikan doa, 

dukungan, bantuan, dan semangat. Semoga segera menyusul untuk lulus. 

24. Teman dekat sejak SMA Dito, Eri, Fakhri, Luthfan, Iki, Irfan, Dery, Arief 

yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, bantuan, dan saran. 

Semoga cepat menyusul untuk lulus. 
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25. Teman-teman jurusan Akuntansi 2011 yang telah banyak memberikan 

dukungan, dan bantuan semenjak awal perkuliahan. 

26. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu memberikan dukungan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.     

 

 

Bandung, Maret 2015 

Penulis, 

 

 

 

(Ineshza Rakhma K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


