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KATA PENGANTAR 

 

  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala 

limpahan rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Desain Produk Dan Pengendalian 

Kualitas Terhadap Kualitas Produk (Studi Survei pada Perusahaan Daiwani 

Bordir di Tasikmalaya)” 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik isi, cara penulisan, maupun tata bahasa. Hal ini semata-mata 

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan 

skripsi ini. 

Namun walaupun demikian akhirnya skripsi ini dapat selesai berkat 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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Tasikmalaya; 



vi 

 

3. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si.,Ak.CA., selaku Dekan Fakultas 
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4. R. Lucky Radi Rinandiyana S.E,. M.Si,. selaku Dosen Pembimbing I, yang 

telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan 

penuh kesabaran serta memberikan saran yang sangat berharga kepada 

penulis dalam penulisan ini; 

5. Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M., selaku Koordinator Jurusan Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

6. Indi Ramadhani S.E,. M.M,. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan 

penuh kesabaran serta memberikan saran yang sangat berharga kepada 

penulis dalam penulisan ini; 

7. Dian Kurniawan, S.E,. M.Si,. selaku Ketua Lab Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya;p 

8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Manajemen yang 

dengan tulus ikhlas memberikan segenap ilmu pengetahuan dan pelayan 

administrasi kepada penulis selama masa perkuliahan; 

9. Raffi Daiwani selaku pemilik Perusahaan Daiwani Bordir yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kejelasan dan data yang 

penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini; 
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10. Mahasiswa/i angkatan 2015 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak 

terimakasih atas segala dukungan, doa dan jasa-jasanya hingga 

terwujudnya skripsi ini; 

Akhir kata, semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 
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