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 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan 

judul ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU GARAM 

GUNA MEMINIMALKANB BIAYA PERSEDIAAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (Studi Kasus 

pada Perusahaan CV.Garam Sari Rasa, Cianjur) dan diajukan untuk diuji pada 

tanggal 8 Agustus 2015 adalah hasil karya saya. 

 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi 

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil 

dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol 

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang 

saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian 

atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan 

oranglain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. 

 Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, 

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil 

tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan 

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya 

sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima. 
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“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan)  

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” 

(Al-Qashash 28:77) 

 

 

 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah 

hendaknya kamu berharap” 

(Alam Nasyrah 94:6-8) 
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