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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu„alaikum Wr.Wb. 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 

dan rahmat-Nya maka skripsi dengan judul “Analisis Pengendalian Persediaan 

Bahan Baku Dengan Mengunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada 

PT. L‟Essential Ccosmeceutical Innovation” dapat terselesaikan. Adapun tujuan 

dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memeroleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, banyak sekali 

rintangan yang harus penulis hadapi, namun berkat dorongan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. 

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih yang sebesar besarnya kepada : 

1. Ibu Hj. Wien Dyahrini, S.E., M.SIE.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan pengetahuan yang sangat berharga selama penyusunan 

skripsi. 

2. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.  

3. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen SI 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 
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4. Ibu Eriana Astuty, S.T., M.M., bat., selaku Sekretaris Prodi Jurusan 

Manajemen SI  Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi 

mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen. 

6. Ibu Dra. Lina Liputri, Apt., selaku Direktur PT.L‟Essential Cosmeceutical 

Innovations Tangerang Selatan yang telah memberikan kesempatan pada 

penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi. 

7. Bapak Drs. Wahyudi U.H, Apt., Msc., selaku Wakil Direktur PT.L‟Essential 

Cosmeceutical Innovations Tangerang Selatan yang telah memberikan 

kesempatan dan pengarahan pada penulis untuk melaksanakan penelitian 

skripsi. 

8. Bapak Teguh W. selaku kepala bagian gudang PT.L‟Essential Cosmeceutical 

Innovations Tangerang Selatan yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi 

di bagian gudang PT.L‟Essential Cosmeceutical Innovations. 

9. Bapak, Ibu, Nien, Angku, Kakak, Teteh dan seluruh keluarga yang dengan 

kesabaran, ketekunan memberikan dorongan dan doa restu, baik moral 

maupun material selama penulis menuntut ilmu dan terselesainya skripsi ini. 

10. Tietie yang selalu ada dan meluangkan waktunya untuk menghibur penulis, 

memberikan semangat kepada penulis, mendoakan penulis dan tidak henti-

hentinya mengingatkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sampai nanti 
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dan semoga suatu saat dapat bertemu kembali untuk mengucapkan terima 

kasih secara langsung. 

11. Barudak Syndicates (Boiem, Otong, Rio, Timmy, Mang Atir, Mang Ahew, 

Mang Ijal, Mang Ega, Ega Egi, Egi Ega Doni , Rere, Reggy, Rizki, Rangga, 

Yoga, Ticus, Bem, Mang Keju, Sandy, Mang Shendy, Pa Oki, Bima, Mang 

Idong, Bapak Ngeh, Ijal), dan barudak yang lain yang tidak dapat disebutkan 

satu per satu yang selalu ada dikala penulis sedang susah dan senang, tetap 

santun dan someah, ingat hidup adalah udunan. Nuhun bandung. 

12. Bapak Mad Jaya Keme dan warung Ibu yang telah memberikan kesempatan 

untuk belajar jadi montir sesaat sambil nongkrong dan jajan dikala penulis 

mengalami kejenuhan dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

13. Pa Aziz , Pa Heri dan Pa Adol atas lelucon-lelucon dan hiburan yang telah 

membuat penulis tertawa dikala mengalami kejenuhan. 

14. Kang Uung dan Mang Hendy yang telah memberikan perawatan kepada 

vespa penulis. 

15. Om Eca dan Om Andrew Jambrong yang telah memberikan kesempatan pada 

penulis untuk bekerja di Seba Shoes. 

16. Om Manuk, Pak Frangkie, dan Om Papaps yang sudah memberikan 

kesempatan pada penulis untuk berbagi pengalaman di Seba Shoes. 

17. Om Paul Drapper dan Mansun, Pet Shop Boys, Om Damon Albarn dan Blur, 

Ash, Om Yovie dan Kahitna serta Om Morrissey dan The Smiths, nuhun 

musik kalian selalu menemani penulis dikala jenuh dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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18. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2008, barudak basecamp  dan 

Barudak kelas (Luky, Fredy, Bayu, Hardi, Chepy, Andika, Reza, Rudyhan, 

Paul, Depit, Deni, Ikhsan, Arief, Santi, Fachri odong, Jung Fajar)  yang selalu 

memberikan dorongan, moril dan doa kepada penulis. 

19. Terima kasih buat sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu dan telah banyak membantu penulis baik berupa 

tenaga maupun pikiran serta leluconnya yang senantiasa membuat penulis 

merasa terhibur dan tidak jenuh dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan umumnya bagi semua pihak. 

 

Bandung, Juni 2014 

 

 

Achmad Fauzan Wiradisastra 


