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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Atas berkat rahmat Allah SWT dan 

hidayah-Nya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang 

berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Produk Benang Pada Proses 

Spinning Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecacatan Produk Di PT. 

Apollo Utama”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan jenjang Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen S1 pada  

Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama Bandung.  

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa baik dalam 

penulisan, tata bahasa, maupun sistematika penyajiannya masih jauh dari 

kesempurnaan, mengingat terbatasnya pengetahuan penulis dan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya koreksi, saran serta 

tanggapan dari semua pihak mengenai skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran, 

serta dorongan baik secara moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang 

terkasih dan terhormat: 
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1. Tuhan yang maha esa Allah SWT dan Nabi besar kita Muhammad SAW 

yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi setiap umatnya. 

2. Ibunda tercinta Hj. Teni Rahmayanti dan ayahanda tercinta H. Hendra 

Gunawan yang telah memberikan dukungan dan dorongan secara moril 

maupun materil, kasih sayang, perhatian, iringan doa setiap hari nya, agar 

terus semangat menjalankan kehidupan yang mana ini dan selalu 

mengingatkan akan akhirat yang kekal.  

3. Saudara-saudaraku keluarga besar Bapak Maman Sudarman dan Ibu 

Konah selaku kakek dan nenek yang selalu menjadi panutan dalam 

keluarga, serta Bapak Kholik dan Ibu Tuti selaku om dan tante, dan juga 

kepada Bapak Eka Mulyana dan Ibu Yeny Rahman selaku paman dan bibi 

yang telah memberi dukungan, perhatian, dan iringan doa serta menjadi 

inspirasi dan penyemangat untuk menyelesaikan gelar sarjana ekonomi.  

4. Dicky Sopian Kuswanto yang bersedia meluangkan waktu dalam 

memberikan dukungan, memberikan perhatian, doa dan kasih sayang 

kepada penulis serta segala macam bantuan terkait penyelesaian skripsi 

ini. Semoga semua kebaikan menjadi manfaat dunia dan akhirat. 

5. Bapak Nugraha Saefudin, S.T., M.M., selaku dosen pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan tenaga serta pikiran, dan 

memberikan nasehat serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Almarhumah. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.Si., Ak. Selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 
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7. Bapak Almarhum T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

10. Bapak Dr. Wedi Rusmawan K., S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

11. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

12. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. 

13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung yang selama ini telah 

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis hingga 

penulisan skripsi ini. 

14. Seluruh Staf Akademis, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah 

memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis. 

15. Seluruh Staf PT. Apollo Utama yang telah memberikan bantuan dalam 

rangka pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

menyusun skripsi ini. 
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16. Sahabat tercinta, Fina Febrianti Lestari dan Ajrina Putri yang selalu 

memberikan bantuan, mendoakan, menghibur, dan memberikan dukungan. 

Terimakasih atas pengalaman menyenangkan sampai sekarang, semoga 

kita tidak lupa akan kebersamaan kita dan pintu rumah selalu terbuka.  

17. Sahabat empat sekawan Rani Rahmawati, Rida Nurhayati, dan Sheila 

Islamy yang menjadi teman seperjuangan dari awal masuk perkuliahan 

sampai sekarang. Terimakasih atas waktu dalam canda dan tawa selama 

perkuliahan. Semoga sukses di masa depan. 

18. Sahabat Team  kosan Hastry, Rima, Vinny, Nurul Kalian luar biasa. 

Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. 

19. Teman Gadang Mh. Dicky Gunaraharja dan Gadis yang telah membantu 

dalam pengerjaan skripsi ini. 

20. Keluarga Bpk. Ate beserta kedua anaknya Herry derajat dan Nur Anita 

rosita atas segala bantuanya dalam pengerjaan skripsi ini. 

21. Barudak Pantai Dicky, Shergy, Rony, Megri, Ipeng serta Ririn, Kutil serta 

Putri, Dadan culun, Ipong serta Alena, Mahesa serta Tiara, Yopi serta 

Yuly, Dadan bungsu, Jibon, Andrew, Gani.  Terimakasih sudah 

memperlihatkan keindahan alam Indonesia, Indonesia itu Indah. Jangan 

membunuh apapun kecuali waktu, jangan meninggalkan apapun kecuali 

jejak, dan jangan mengambil apapun kecuali gambar. Salam Lestari. 

22. Seluruh Teman-teman Fakultas Bisnis dan Manajemen Progam Studi 

Manajemen S1 angkatan 2012 khususnya teman sekelas MO yang tidak 



 

 

vii 
 

bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dorongan dan 

dukungan kalian selama masa perkuliahan ini. 

23. Semua Pihak yang masih banyak lagi dalam membantu penulis 

menyelesaikan skripsi, serta pihak-pihak yang secara tidak langsung 

membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, harapan 

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang 

kita lakukan dan menjadi amal ibadah kita. Aaamiiin. 

Wassalamualikum Wr. Wb. 

 

Bandung, 29 April 2016  

Penulis, 

 

 

   Intan Sawitri Gunawan 

 

 


