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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan Rahmat Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan 

inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“PENGARUH BIAYA KUALITAS DAN BIAYA PEMELIHARAAN 

TERHADAP LABA OPERASIONAL PERUSAHAAN”. Adapun tujuan dari 

penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Ak.) pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.  

Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada suri tauladan umat 

Islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para 

sahabatnya, dan para pengikutnya. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, 

dan pengalaman yang dimiliki. Hal ini dapat terwujud berkat bimbingan, bantuan 

pengarahan, petunjuk dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis Almarhum Bapak Rahmat Kurnia dan Ibu Lina 

Nurdewi, yang dengan penuh kesabaran mengasuh dan mengasihi serta 

memberikan do’a dalam setiap langkah dan usaha untuk mewujudkan setiap 

harapan penulis; 
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2. Adik tercinta Nasha Tiara Haya yang senantiasa memberikan dukungan; 

3. Bapak Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T., Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya; 

4. Bapak Dr. Ade Komaludin, S.E., M.Sc. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi; 

5. Ibu R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA., Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi; 

6. Ibu Euis Rosidah S.E., M.Ak., Pembimbing I yang telah memberikan 

masukan, kritik, dan sarannya kepada penulis; 

7. Ibu Rina Marliana, S.Pd., M.Sc., Pembimbing II yang telah memberikan 

masukan, kritik, dan sarannya kepada penulis; 

8. Segenap Dosen Jurusan Akuntansi, dan karyawan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi yang selalu membantu dalam memberikan ilmu serta 

pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi  

ini; 

9. Rekan-rekan seperjuangan dari Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa 

Akuntansi (BE-HIMATANSI) periode 2020/2021; 

10. Komisaris PT. Herlina Putra Block Tasikmalaya serta segenap karyawannya 

terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian; 

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

memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini. 
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Akhirnya atas bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materil 

penulis panjatkan do’a semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala 

yang berlipat-lipat.  

Penulis mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi 

ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis maupun semua pihak 

yang membaca. Aamiin.  

Tasikmalaya, Agustus 2022 
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