KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil „alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis
Pengendalian Persediaan Bahan Baku Detergent Wosklin Matic Dengan
Perbandingan Metode LFL, EOQ, dan POQ Dalam system MRP di PT. Wosklin
Prima”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu
Buana.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang
penulis hadapi. Namun pada akhirnya terselesaikan berkat bimbingan, bantuan,
dan dukungan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
penulis ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan skripsi ini, terutama kepada :
1. Prof. Dr. Ngadino Surip, MS., selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA, CIPSAS selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dudi Permana, Ph.D, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Dan juga
menjadi dosen penelaah sewaktu saya seminar proposal.
4. Ibu Ryani Dhyan Parashakti, selaku Sekertaris Program Studi S1
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.
5. Bapak Onggo Pramudito, ST., MM, selaku dosen pembimbing skripsi saya
yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, pengetahuan, dan
nasehat-nasehat yang bermanfaat demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Ignatius Prasetya Aji Wibowo, SE, MM. Selaku dosen metodologi
penelitian yang telah meluangkan waktu, ide-ide dan pemikirannya,
sehingga sangat membantu saya untuk membuat konsep tentang penelitian
saya.
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7. Bapak Abdul Gani, SE., MM, selaku dosen Tugas Akhir yang juga telah
memberikan

arahan,

dan

masukan-masukan

kepada

saya

untuk

menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hesti P, selaku dosen pengajar Manajemen Operasional, berkat beliau
saya tertarik pada jurusan Operasional, dan mengambil tema terkait
Manajemen Operasional.
9. Seluruh Dosen dan staff di Universitas Mercu Buana, terima kasih atas
arahan, bantuan dan pelayanan yang baik selama saya berkuliah di
Universitas Mercu Buana.
10. Ibu tercinta Indah Puji Astuti dan Bapak tercinta Chanafi, yang tidak bisa
diukur kasih sayang, motivasi, dukungan, dan terutama doa restunya
kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dua manusia terbaik
di hidup saya.
11. Damar Rizky Pangestu dan Queency Arnissa Putri Chantika, adik-adik
saya yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tepat
waktu. Juga membuat saya untuk tabah dan terus tersenyum, melalui
mereka saya bisa lebih bersyukur.
12. Ibu Ririn Andayani, kakak kandung dari ibu saya, yang sudah saya anggap
seperti ibu saya sendiri. Terima Kasih atas dukungan moril yang tidak
henti-hentinya diberikan untuk saya.
13. Mas Wawan, Mas Verry, dan Mas Andri, sepupu-sepupu saya yang
tumbuh besar bersama. Menjadi opini kedua bagi saya dalam mengambil
keputusan-keputusan yang terkadang tidak bisa saya putuskan sendiri.
14. Bapak Wandha Ferdiansyah, SE, selaku pemilik PT. Wosklin Prima.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk
melakukan penelitian di PT. Wosklin Prima.
15. Seluruh karyawan dan karyawati di PT. Woskln Prima, yang telah bersedia
menjadi responden pada penelitian ini.
16. Sahabat-sahabat terbaik saya, Farhansyah dan Eka Hartanto yang terus –
menerus saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga
persahabatan kita terus terjalin sampai dunia memisahkan.
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17. Teman-teman Manajemen angkatan 2015, terima kasih atas pertemanan
dan kebersamaannya. Sukses selalu dari saya untuk kalian.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus
dan ikhlas memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa, bahwa penelitian ini tidak lepas
dari kekurangan dan kesalahan akibat keterbatasan pengetahuan serta
pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran
serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Selain
itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf
apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. Akhir kata,
semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan
khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Jakarta, 12 Agustus 2019

Fahriandi Pratamas
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