
ii 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Robbil „Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan izin serta ridha-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Interaksi Antara Total Quality 

Management Dengan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial” sebagai 

salah satu syarat memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti 

hal yang sama. 

Berbagai hambatan yang penulis temui selama penyusunan skripsi ini menjadi 

pengalaman yang sangat berharga, yang akhirnya dapat penulis lalui karena adanya 

motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 

ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, semangat, serta dorongan dan 
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doayang sangat berarti kepada penulis baik selama kuliah maupun selama proses 

penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada : 

1. Allah S.W.T, Atas segala rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan kuliah dan 

skripsi ini. Serta untuk Nabi dan Rasul yang telah mengajarkan kebaikan 

didunia sehingga banyak pelajaran yang bisa penulis aplikasikan di kehidupan 

sehari hari. 

2. Ratna Suri, ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan penulis dengan 

penuh kasih sayang. Segala macam dukungan telah diberikannya selama 

penulis hidup terutama dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi 

ini. Dan terima kasih untuk Bapak atas do‟a nya. 

3. Yang terhormat Ibu Dr. Veronica Christina, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen 

pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses 

penyusunan skripsi. 

4. Keluarga Besar H. Anang Sopandi, ema Iyi Sutaryi, Wa Osin, Wa Nyai, Wa 

Nono, Wa Wiwi, Wa Aud, Wa Amah, Wa Uwan, Bi Eneng, Mang Herman, 

Mang Anjang, Om Ujang, Teteh Enur, Om Herdi, A Asep. Terima kasih atas 

dukungan dan do‟a nya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

5. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak. 

(Almh.) Selaku ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 
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6. Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A, selaku Rektor Universitas Widyatama. 

7. Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

9. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Universitas Widiatama yang memberikan 

bekal pendidikan yang berguna selama penulis memempuh studi di 

Universitas Widiatama. 

10. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan 

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas 

Widyatama. 

11. Bapak Dikdik Kostaman, karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

(Telkom) selaku pembimbing yang telah memberikan bantuan dalam rangka 

pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi 

ini. 

12. Saudara-saudara, adik-adik dan kakak-kakak dari penulis, Iyan, Diki, Soni, 

Eka, Dhea, Ninis, deboy, bimbim, mila, cinta. Yang telah memberikan 

dukungan dan do‟a nya untuk kelancaran dalam proses perkuliahan dan proses 

penyusunan skripsi hingga selesai. 
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13. Amni Ludira Nur‟Azmina yang selalu memberikan do‟a dan memberikan 

motivasi selama proses perkuliahan dan sampai penyusunan skripsi ini selesai. 

14. Jacks, sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan masukan kepada 

penulis. 

15. Dufanteam, teman-teman yang telah memberikan dukungan dan do‟a kepada 

penulis. 

16. Teman di Universitas angkatan 2009 yang telah memberikan kesan dan warna 

di masa perkuliahan penulis. 

17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang 

tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan suatu harapan semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas 

semua amal perbuatan kita. Amin 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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