
v 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“ANALISIS OPTIMALISASI PERKEMBANGAN JUMLAH KUTU DALAM 

HANDLING PERGUDANGAN TEPUNG TERIGU MENGGUNAKAN 
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MILLS”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak, khususnya Dr. Ir Sugiyono. M.Si, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan 

alhamdulillah atas kekuasaan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan 

ingin berterima kasih kepada: 
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2. Dr. Harnovinsah, Ak, M.Si., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, ST., MM.Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Orang tua, yaitu Saryoto dan Sukini. Terima kasih sudah menjadi 

supporter setia dalam sepanjang perjalanan hidup saya. 

6. Atika Suryani, teman hidup yang sudah memberikan setiap waktu untuk 

memberikan support, semangat, dan kasih sayangnya. 

7. Wisnu Putro, Angger Setiadi Putra, Rizky Aditya Midjil, Dannu Irawan, 

Rian Gunawan, Prasetyo, Dhona Rizky, Firda Ester, Marliyah Wiriyanti, 

Febiola yang setia menjadi pendengar, bertukar pendapat, serta selalu 

mendukung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna dikarnakan 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan menambah pemgetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca. Akhir 

kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis memohon maaf apabila 

ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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