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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta 

karunia terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENGENDALIAN 

KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL 

QUALITY CONTROL UNTUK MEMINIMUMKAN JUMLAH PRODUK 

CACAT PADA KONVEKSI GHAIDA BOUTIQUE (GDA DESIGN) 

KARAWANG”Kemudian shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup 

yakni al-qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.  

 Penulisan skripsi ini saya ajukan untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan studi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Bandung, Program studi Manajemen Keuangan. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat selesai 

tanpa adanya bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, mama papa. terimakasih yang tak 

terhingga telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih 
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sayang dan kesabaran, memberikan dukungan baik moril dan material, 

selalu mendoakan dan menguatkan penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi tepat pada waktunya.    

2. Bapak Prof. Dr. H. Thaufiq Siddiq Boesoirie. Dr., M.S. ,Sp. THT. KL(K). 

selaku rektor Universitas Islam Bandung 

3. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Tandika, S.E.,M.Sc. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Bandung. 

4. Ibu Dr. Ratih Tresna . S.E.,MP. Selaku Ketua Program Studi Manajemen. 

5. Bapak Prof. Dr.Muhardi, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan saran, nasehat serta masukan sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

6. Ibu Nining Koesdiningsih, SE.,M.M, selaku wali dosen serta dosen 

pembimbing saya yang telah memberikan support, motivasi, perhatian 

serta saran dan masukan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

7. Ibu Dr. Tasya Aspiranti, SE.,M.Si selaku dosen saya serta seluruh dosen 

pengajar dan staff fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Bandung 

yang telah membantu dan selalau memberi semangat dan motivasi kepada 

saya. 

8. Bapak Ade dan Ibu Nimas selaku staff tata usaha UNISBA yang 

senantiasa memberikan informasi kepada saya. 

9. Ibu Hj.Dila kamaludin, selaku pemilik konveksi Ghaida Boutique (GDA 

Design) 
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10. Seluruh staff dan karyawan Konveksi Ghaida Boutique (GDA Design) 

11. Keluarga besar H.Syafi’i (Alm) dan H.Achmad (Alm), yang senantiasa 

dan mendoakan serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. 

12. Sahabat serta teman -  teman yang telah memberikan semangat selama 

penulisan skripsi ini, serta senantiasa selalu mendoakan. 

          Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan 

dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan melimpahkan selalu rahmat nya. 

Aamiin. 

           Penulis juga menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih 

banyak kekurangan yang merupakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan 

penulis, dan ketidaksempurnaan penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis bersedia menerima kritikan dan saran yang tentunya dapat bermanfaat 

untuk jadi bahan koreksi untuk penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. 

 Akhir kata, penulis dengan mengharapkan Ridho Allah SWT, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, umumnya bagi 

masyarakat umum dan bisa memberi kontribusi pada perkembangan ilmu 

pengetahuan di Indonesia. Aamiin. 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah 

Wassalamu’alaikum,wr.wb 

Bandung, Februari 2016 

          Penulis.     

Nuraeni Azis 
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