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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

dengan judul “Analisis Pengendalian Persediaan Produk MANGO dengan

Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) di Perusahaan CV.

Andriyanto Bandung”

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat untuk

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan, kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun penulis telah berusaha

semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam penyusunan skripsi

ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan serta

penyempurnaan skripsi.

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, September 2014

Penulis,

Muh. Rizkia Novandi
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