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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segenap karunia, 

keindahan dan kebahagiaan dalam hidup setiap umat manusia. Atas rahmat dan 

hidayah-Nya yang tercurah dan tidak pernah putus, penyusunan skripsi yang 

berjudul “pengaruh biaya tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja terhadap 

kinerja perusahaan” ini dapat diselesaikan.  

Skripsi merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Penyusun menyadari 

sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 

berbagai keterbatasan pengetahuan pada diri penyusun. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini.  

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat: 

1. Ibunda tercinta Tati dasyati, S.Pd dan Papah Mokhammad Ramdan yang 

telah mencurahkan perhatian, kasih sayang serta do’a restunya juga 

dorongan moril dan materil lahir batin yang tiada henti-hentinya dicurahkan 

kepada penyusun demi keberhasilan dan kelancaran selama menjalankan 

studi dan penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Kartawan, SE., MP, selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

3. Bapak Dr. Asep Yusup Hanapiah, SE., MP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

4. Bapak Dr. Jajang Badruzaman, SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

5. Ibu R. Neneng Rina A., SE, MM. selaku sekretaris jurusan akuntansi dan 

dosen pembimbing yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, koreksi 

dan tambahan dalam penulisan skripsi ini 
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6. Bapak H. Maman Suherman, SE.MM, Ak. selaku pembimbing I yang yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

8. Seluruh Staf dan karyawan Industri Kecil Mandiri Handicraft. Terimakasih  

telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian 

serta bantuannya dalam memberikan informasi-informasi 

9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu terselesaikannya skripsi ini. 

Tidak ada yang dapat penyusun berikan sebagai ungkapan terima kasih 

selain do’a semoga Allah SWT. memberikan balasannya. Penyusun telah 

berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan skripsi ini dan berharap semoga 

dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan kelak. Dengan hati ikhlas dan 

terbuka penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi menambah wawasan dan pengetahuan. 
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