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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiratan Allah SWT, atas segala 

kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada 

penulis serta shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhamad SAW. 

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. 

“Analisis Perencanaan Penjadwalan Distribusi Buah Impor dengan 

Menggunakan Metode Distribution Requirement Planning (DRP) pada PT. 

Mulia Raya Prima Bandung”, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian 

sidang Sarjana Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis 

berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang akan 

datang. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

  

Wassalamualaikum wr.wb 

 

 

Bandung, April 2016 

 

 

 

Shinta Risetiani 
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