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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, Zat yang telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sebaik-

baiknya, menyempurnakan dengan akal dan membimbingnya dengan menurunkan 

para utusan pilihan-Nya, serta telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan 

judul “Optimasi Perencanaan Produksi Agregat Menggunakan Objective Linear 

Transportation Network untuk Meminimalkan Biaya Produksi (Studi Kasus pada 

CV. Mawa Heejra (CantiQu) Kab. Bandung).” 

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan skripsi ini yaitu sebagai 

salah satu syarat akademik dalam memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana 

Ekonomi Program S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas 

Bandung. Skripsi ini membahas mengenai optimasi perencanaan produksi agregat 

pada CV. Mawa Heejra (de’CantiQu) yang bertujuan untuk efisiensi alokasi 

sumber daya dan penggunaan kapasitas produksi sehingga dapat meminimalkan 

biaya produksi. 

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi, terutama kepada: 

1. Ayahanda Ganda S.Pd. dan ibunda Pipin selaku motivator terbaik yang telah 

mendidik dan senantiasa mendoakan penulis. I Love You. 
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2. Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

3. Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSRS., selaku Wakil Ketua 

I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

4. Dr. H. Herry Achmad Buchory, SE., MM., selaku Wakil Ketua II Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua III  Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

6. Dr. Anton Mulyono Azis, SE.,MT., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung sekaligus 

sebagai pembimbing penulisan dan penyusunan skripsi yang dengan sabar 

selalu meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, 

perbaikan dan memberikan banyak ilmu dalam menyusun skripsi ini sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

7. Maya Irjayanti, SE., MBA., selaku Sekretaris Program Studi S1 Manajemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

8. Dani Dagustani, Ir., MM., selaku Wali Dosen Manajemen 8 Angkatan 2011. 

9. Seluruh pimpinan, karyawan, serta dosen yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. 

10. Bapak Boric dan Bapak Devi Permadi, selaku karyawan pada CV. Mawa 

Heejra (de’CantiQu) yang pada saat melaksanakan penelitian lapangan dan 

pengumpulan data, penulis banyak mendapat bantuan dan arahan serta 

pengetahuan. 
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11. Kakak-kakak penulis, Anissaturrahmah dan Fitri Agustina yang selalu 

memberi dukungan, nasihat dan do’a kepada penulis, juga keponakan-

keponakan penulis yaitu Rafa Rifatul Hilmi dan Zyanka Zalfatiara Aini yang 

dengan celoteh riangnya dapat  memberikan semangat dan hiburan kepada 

penulis. 

12. Semua sahabat, Indri Kusumah, Ade Trisnawati, Widyangesti Yulvina 

Nareswari, Relly Rasumeilan, Sova Nurfitri, Cindy Nidyastika Utami, Sarifah 

Aini, Rediawan Miharja, dan Dedi Anwar Musadad yang telah meluangkan 

waktu untuk saling bertukar pikiran, memberikan semangat tiada hentinya, 

mendengarkan semua keluh kesah, dan semua hal yang membantu dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

13. Sahabat semasa kecil (DELIAS), Dini Puspita, Elsa Cahyati, Ineng Leni 

Herlina, Isma Endah Masdiani, Siti Ruqayah, terima kasih untuk masa-masa 

indah yang telah kita lalui. Kangeun pisan. 

14. Yang teristimewa Nurul Ismail Hasan yang selalu memberi dukungan dan 

semangat kepada penulis di kala suka maupun duka. 

15. Teman-teman satu bimbingan, Ardiana, Asifa, Cucu, Syiffa, dan Venty. 

Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya. 

16. Teman-teman kelas Manajemen 8 angkatan 2011. 

17. Seluruh mahasiswa/i program S1 Manajemen angkatan 2011. 

18. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. 

Jazakumullaahu khairan katsiran, semoga Allah SWT senantiasa 

membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang berlimpah. Aamiin. 
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Akhirnya, penulis menyadari kekurangan yang ada dalam penyusunan 

skripsi ini, namun penulis berusaha memberikan hasil yang terbaik walaupun 

tidak mencapai sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi 

bahan perbaikan di kemudian hari. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat 

memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan penuh manfaat 

kepada penulis khususnya, dan kepada semua pihak pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

Bandung, 05 Februari 2015 
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