
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Analisis Penerapan Sistem 

Just In Time (JIT) pada CV Raja Konveksi Cigondewah Sentra Industri Pakaian Jadi 

Bandung”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Namun penulis menyadari jika skripsi yang 

disusun belum sempurna, karena penulis mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang masih 

terbatas. Penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang 

membangun terhadap skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak menghadapi 

kendala, namun atas izin Allah SWT juga berkat usaha, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari 

berbagai pihak maka kendala tersebut dapat di atasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa selalu sabar menghadapi 

anaknya, serta yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan, semangat, nasihat yang 

begitu besar dan sangat berarti buat penulis. Curahan kasih sayang, dukungan moril dan 

materil serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan program 

pendidikan. 

2. Dosen pembimbing Wien Dyahrini, Hj., S.E., MSIE., M.Si penulis sangat merasa 

beruntung dan bahagia dapat dibimbing oleh dosen terbaik. Ibu telah membimbing 

penulis dari awal hingga akhir dengan sabar. Serta nasehat, pengarahan, petunjuk, dan 

waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak., Ca., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 



4. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA selaku Ketua Yayasan Widyatama Bandung. 

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E.,M.M.,Ph.D selaku Ketua Dekan Program Studi 

Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen MO Ibu Wien, Ibu Intan, Ibu Agatha, Ibu Eriana, Pak Arry, Pak Nugroho. 

Telah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan semiga ilmunya dapat 

diterapkan di masa depan. Amiiin. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen. Telah mengajar, membimbing penulis 

pada saat perkuliahan. 

9. Seluruh staff dan karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu mengurusi 

kebutuhan-kebutuhan selama perkuliahan. 

10. CV Raja Konveksi Cigondewah Bandung yang telah memberikan informasi dan data 

untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini. 

11. Muhammad Qory Nuriman, yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan doa 

selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. 

12. Para sahabat Ayunan Team kalian luar biasa, menjadi inspirasi penulis untuk bisa 

menyelesaikan skripsi ini.  

13. Vebyanti, Gista, Trisha, Megamarissa terima kasih telah menjadi teman yang selalu 

membuat bahagia, semangat, dan selalu tertawa sehingga penulis bisa menyelesaikan 

perkuliahan dengan baik. See you on top guys! 

14. Widyatama Basket Ball Putra yang telah memberikan pengalaman menjadi Manager, dan 

memberikan banyak pengalaman baik. 

15. Teman-teman Good Team : Acep, Alif, Bang Dean, Donny, Jaka, Hanief, Denis Sopandi, 

Gemma, Rama, dan Bapa Priya vokalis kuburan kita, yang selalu membuat kelas menjadi 

ramai dan khususnya bang Dean atas bimbingan selama menyelesaikan skripsi. 

16. Teman-teman seperjuangan Manajemen Operasional 2012 yang tidak bisa disebut satu 

persatu terima kasih telah menjadi teman MO angkatan 2012 yang selalu berbagi 

informasi, berbagi ilmu dalam menjalani perkuliahan selama dikelas maupun diluar kelas. 



17. Ayah Boy, Ibu Dian, Teteh Nadya, Neng Dinan yang selalu menjadi orang tua dan kakak 

terbaik sepanjang masa. Syauqina, Nadia, Liana yang sudah menjadi sahabat kurang lebih 

selama 7 tahun dan selalu siap untuk direpotkan. I love you so much! 

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu 

penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi  ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan bagi semua orang. Dan yang terakhir semoga semua bantuan 

dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal 

dari Allah SWT. Amin. 
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Penulis 

 

 

 

 

Fauziah Mustika Sari 

 


