
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Garam Guna 

Meminimalkan Biaya Persediaan dengan Menggunakan Metode EOQ (Studi 

Kasus pada Perusahaan CV.Garam Sari Rasa, Cianjur), yang merupakan salah 

satu syarat untuk mencapai derajat sarjana S-1 di Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, namun demikian penulis 

telah berusaha sekuat tenaga dan kemampuan menyajikan materi skripsi ini sebaik 

mungkin. 

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kepada orang tua (Bapa & Mamah), terima kasih atas do’a, dukungan, 

kesabaran serta materi yang tidak terkira, yang telah diberikan kepada 

penulis. 

2. Bapak Dr. H. Dikdik Tandika. SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Manajemen dan Bisnis 

3. Bapak Prof. Muhardi, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing utama, terima 

kasih atas bimbingan, kesabaran, serta dukungan yang telah diberikan 

kepada penulis. Terima kasih juga bapak telah mau mendengarkan keluh-

kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Ibu Poppie Sofiah, SE., MP, selakudosen pembimbing pendamping, 

terimakasih atas bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dr.Tasya Aspiranti SE.,MM selaku dosen penguji yang telah 

memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu DR. Ratih Tresnati, SE., MP, selaku ketua Prodi Manajemen 

Universitas Islam Bandung. 

7. Ibu Septiana A. Estri. Maharani, SE., M.Si, selaku dosen wali saya yang 

telah banyak membantu penulis. 

8. Seluruh dosen Manajemen Universitas Islam Bandung yang telah 

membekali penulis dengan pengetahuan selama dalam perkuliahan, terima 

kasih banyak. 

9. Seluruh staf dan karyawan di fakultas ekonomi jurusan manajemen 

Universitas Islam Badung. 

10. Pimpinan CV.Garam Sari Rasa, terima kasih atas bantuannya dalam 

mengisi skripsi ini. 

11. Semua kakak ku tersayang dan semua kakak-kakak ipar ku, makasih buat 

doa’a dan motivasinya. 

12. Seluruh keluarga, terima kasih atas do’a dan motivasinya. 

13. Yepi Aryandi “milshay” terima kasih atas do’a, kesabaran dan motivasi 

yang telah diberikan kepada penulis. 

14. Teh Echa, makasih buat bantuan dan motivasinya selama di kosan. 
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15. Indah Permatasari (ndah), makasih buat persahabatannya, bantuannya dan 

motivasinya. 

16. Nadhia Ainun (nanad), makasih buat motivasi, semangat, dan bantuannya. 

17. Ainun, lani, anis, dewi, nadia, ulvinda, julia, dika, tungseng, rudiyanto, 

adil, gusti, siska, elgania dan seluruh teman-teman manajemen 2005, 

khususnya konsentrasi operasi 2011, terima kasih telah memberikan 

semangat dan dukungannya. 

18. Teman-teman Manajemen angkatan 2011, khusunya kelas A yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Makasih banyak atas kebersamaannya 

selama ini. 

19. Teman-teman kostan : yuli, teh intan, teh puti, teh icha, teh raisa, thanks 

buat do’anya. 

20. Brother toni & teh esti, makasih buat do’a, dukungan, semangat dan 

motivasi-nya. 

21. Bi Yuyun, makasih buat bantuannya , maaf udah ngerepotin cape-cape 

nganter kesana kesini. 

22. A Bobby, makasih buat sharing-nya. 

23. Kakek Pupu,Makasih buat do’a-nya. 

24. A Karel, terimakasih bantuannya. 

25. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini. 

Harapan dari penulis, semoga segala amal dan budi baik semua pihak yang 
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telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapatkan imbalan 

yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi penulis khususnya.serta bagi semua pihak pada umumnya. 

 

 

 

        Bandung, Agustus 2015 

         Penulis 

 

 

           Vera Siti Nur Zahra 
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