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KATA PENGANTAR 

  

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang 

telah memberikan kekuatan, kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., kepada 

keluarganya, dan para sahabatnya yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita 

semua, termasuk penulis sendiri sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Biaya 

Kualitas terhadap Tingkat Penjualan (Studi Empiris pada PT. PINDAD 

(Persero))” dapat diselesaikan. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam  menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas 

Widyatama Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan 

penulis baik dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian 

inilah yang terbaik yang penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Penulis menghadapi berbagai hambatan dan masalah selama persiapan, 

penulisan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Namun berkat doa, dukungan, 

bimbingan, bantuan, masukan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai 

pihak, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini dengan 

ketulusan hati yang paling mendalam, penulis mengucapkan rasa syukur dan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Keluarga tercinta, Mamah, Papah, Teh Mima, Kaka Andi, Teh Ira, Irhan, 

Akbar, dan Andra, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dorongan, 

dan motivasi yang begitu tulus dan tidak ternilai. 

2. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang 

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

masukan, bantuan, petunjuk, pengarahan, nasihat, dan dukungan. 
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3. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., MBA., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

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

Operasional Universitas Widyatama. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

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

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

10. Bapak H. Muh. Alan Jayaatmaja, S.E., M.M., Ak. dan Bapak H. Kamaludin 

Subha, S.E., M.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, 

masukan, kritik, dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini. 

11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 

Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

12. Staf Biro Administrasi dan Akademik, staf PUPd, staf Kemahasiswaan, dan 

staf Pustakaloka Universitas Widyatama  yang telah memberikan kemudahan 

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

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

penelitian di Departemen Administrasi dan Keuangan Divisi Tempa dan Cor, 

khususnya kepada  Pak Helmy, Pak Oma, dan staf Departemen Administrasi 

dan Keuangan Divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero). 

14. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.  

15. Teman hidupku Yudi Septian Nugraha yang tidak pernah berhenti untuk 

memberi motivasi, doa, dukungan, dan selalu ada disaat susah dan senang. 
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16. Teman-teman Seminar Akuntansi Manajemen, Widi, Rama, Inez, Retno, 

Indri, dan Hana yang saling bertukar info, ilmu, doa, dan dukungan. 

17. Teman sharing, Ecing, Angriza, Bang Ruchi, dan Cory terima kasih banyak 

ya buat semuanya, semoga kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Aamiin.  

18. Teman-teman Beswan Djarum 29 yang selalu saling memberi dukungan dan 

semangat. Semoga sukses untuk kita semua ya. 

19. Teman-teman UKM Kewirausahaan (Kewirus UTama) yang selalu memberi 

semangat dan dukungan. 

20. Teman-teman seperjuangan 2011 Vina dan Kang Rifqi, yang selalu berbagi 

informasi seputar bimbingan dan berbagi ilmu tentang skripsi; Ega, temen 

seperjuangan dari awal pengajuan proposal nih; Dudu, yang suka ngajakin 

ngerjain skripsi di puslok sampe jam 20.00 WIB, hahaha. 

21. Seluruh teman-teman Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

yang telah banyak memberikan pengalaman berharga dan juga ilmu-ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis. 

22. Semua pihak yang belum disebutkan di atas yang turut serta membantu dalam 

proses persiapan, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Akhir kata, semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan 

mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Aamiin. Penulis mohon 

maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. 

Mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Bandung, Januari 2015 

Penulis, 

 

 

 

Irfa Arliany 

 


