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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, shalawat serta 

salam tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah karena 

atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Perbaikan Tata Letak Fasilitas Produksi, Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) 

dan Standar Sarana Produksi Pangan (S2P2)”. 

Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis banyak 

menerima bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada 

yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung 

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

(STIE) EKUITAS Bandung 

3. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM selaku Wakil Ketua II (STIE) 

EKUITAS Bandung 

4. Dr. Sudi Rahayu, SE.,MM selaku Wakil Ketua III (STIE) EKUITAS 

Bandung 

5. Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung 

sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi. 
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Terimakasih atas waktu, bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada 

penulis. 

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

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. 

7. Dosen-Dosen STIE EKUITAS yang telah memberikan ilmu serta motivasi 

yang sangat berarti bagi penulis. 

8. Segenap pengelola Alifa Global Harmoni (AGH) yang telah memberi 

kesempatan bagi penulis untuk melakukan skripsi di salah satu bisnisnya 

Keripik Jamur Lagerozz. 

9. Almarhum ayahanda Ayi Suryana selaku motivator terbaik yang telah 

mendidik dan melimpahkan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini, semoga ayah bahagia disana dan kita bisa dipertemukan kembali 

di surga, Amiin. 

10. Ibunda Ida Farida selaku teman, sahabat, keluarga serta motivator terbaik 

yang telah mendidik dan senantiasa mendoakan penulis, terima kasih atas 

tetesan peluh dan limpahan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis 

semoga kita selalu bahagia. 

11. Rekan-rekan FORMAIS terimakasih atas nasihat dan dukungan bagi penulis 

sejak awal perkuliahan sampai saat ini. 

12. Rekan-rekan satu bimbingan, Ardiana, Ayu Zahara, Cucu, Venty dan Syifa 

Fauziyah, selamat datang di masa yang baru, selamat berjuang untuk masa 

depan. 

13. Rekan-rekan Manajemen Operasi terima kasih atas dukungan, bantuan dan 

kebersamaan selama ini. 
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14. Rekan-rekan kosan, Irna, Ika, Ipeh, Etika, Adel, terimakasih atas makan-

makan, masak-masak, obrolan-obrolan bersama selama ini. 

15. Genk Rechok aka Vrede, Icha, Uchi, Vivi, Pitun, Muti yang selalu 

menantikan saat-saat wisuda penulis. 

16. Gina Noviana Yuniar dan Luailush Solihah yang setia menjadi rekan kerja 

sekaligus sahabat bagi penulis, terimakasih atas semangat yang diberikan. 

17. Galih Prakoso Hendra Ruseno yang selalu memberi dukungan dan semangat 

kepada penulis dikala suka maupun duka, serta menjadi pendamping dalam 

menggapai cita-cita penulis untuk menjadi womentrepreneur. 

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, 

namun penulis berusaha memberikan hasil yang berbaik walaupun tidak mencapai 

sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis berharap, 

dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan 

yang lebih luas dan penuh manfaat kepada semua pihak khususnya mahasiswa 

STIE EKUITAS. 

Wassalamualaikum.Wr. Wb. 

 

 

       Bandung, 3 Februari 2015 
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