
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada 

Allah SWT dan taklupa shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhammad 

SAW, atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak 

terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna 

memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program 

Studi Manajemen (S1) pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama, dengan judul penelitian mengenai “Perbandingan Metode Enonomic 

Order Quantity dan Periodik Order Quantity Dalam Teknik Lot Sizing” 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

beberapa kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis 

lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan 

saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Wassalamu’alaikun Wr. Wb. 

 

 

Bandung,   November 2016 

            Penulis 

 

 

                                                                                   Vian Septian Dwi Putra Satria 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, 

bantuan, saran, semangat, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua Orang Tua, Ibunda Ernawati Halim dan Ayahanda Alm. Maman 

Satriaman yang tidak pernah lelah dalam memberikan do’a, kasih sayang, 

nasehat serta dukungan yang begitu besar baik moril maupun materil 

kepada penulis. 

2. Ibu Wien Dyahrini, Hj., S.E., MSIE., M.Si. selaku dosen pembimbing 

penulis yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat pada penulis 

sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Nugroho Juli Setiadi S.E., M.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Bisinis & Manajemen Universitas Widyatama Bandung 

4. Bapak Dr. Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi 

Bisnis dan Manajemen S-1 Universitas Widyatama. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen 

yang telah banyak memeberikan bekal pendididkan dan ilmu pengetahuan 

yang sangat berharga dan berguna selama penulis mengikuti perkuliahan 

di Universitas Widyatama. 

6. Seluruh jajaran Staff administrasi PUPD, Staff akademik, Staff Prodi dan 

Staff perpustakaan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu 

penulis. 

7. PT. Tirta Investama Bandung, Bapak Toto Suranto, Bapak Tubagus 

Sopyan yang telah mengijinkan penulis dalam melaksanakan tugas akhir 

ini. Bapak Herizal sub-bidang Adm. Distribusi, yang telah bersedia 

meluangkan waktu selama kegiatan penelitian dilakukan. Bapak Kudrat, 

Bapak Sumitro, Bapak Dudi Mashudi, Bapak Ahmad Salahudin, Bapak 

Asep Chandra, dan kepada Bapak Happy Noverry sub-kepala bidang 



 

 

v 

Operational HOD. Terima kasih atas segala bantuan sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian.  

8. Keluarga besarku, Nenek, paman, bibi, uwa yang menyayangi penulis 

dengan sepenuh hati, tak henti mendoakan kebaikan bagi penulis. Semoga 

Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang..  

9. Bapak Moh. Yamin, dan Ibu Mimin. Terima kasih atas segala motivasi, 

doa, arahan, dan nasehat  selama dalam melakoni penelitian.  

10. Kakakku, Anty Desnawati, Nur Aisyah Laila Sari, terima kasih atas segala 

motivasi, masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

11. Nur Arofah Fujiani dengan setia dan sangat tulus memberikan doa, 

dukungan moril, dan menemani disaat penyusunan skripsi ini.  

12. Sahabat-sahabat dekat penulis, Aditya Nugroho, Noppa Tiady, Prasetya 

Hadinata, Terimakasih banyak atas bantuan selama melakoni masa 

kegiatan perkuliahan dan keceriaan disaat melakoni masa sulit penelitian 

13. Team Futsal, Amaris, Irfan, Handri, Tri Sakti, Riandi Dwiansyah, Rondi 

Triandi, Sheivo, Rido, Daniel, Hargo Susilo, Vigory, Luthfy Arizal, yang 

telah memberikan motivasi. 

14. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi yang tidak akan pernah 

terlupa: Pratama Adi Prakoso, Wiky Weda, Septian Cahya Nugraha , Deni 

Kustimansyah, Hadiid Rahman, Rizkia Novandi, Adhitya Herizal, Gelar 

Fadhli, Suhendar, Rizka Fitriani, Fanny Puspitasary, Rizkia Novandi, 

Raditya P Nilza, Anggi Prabowo, Galih Rahadian, Ghilman Ikhwana. dan 

seluruh teman-teman Manajemen angkatan 2010 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu namanya. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

 


