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KATA PENGANTAR 

Segala puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat 

dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Analisis Pengendalian Persediaan Untuk Meminimumkan Biaya 

Persediaan Pada Perusahaan CV Rajawali Indah Tekstil” dengan baik. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Sidang Sarjana Strata 1 (S-1) 

pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

Penelitian ini berisi mengenai bagaimana Economic Order Quantity Multi 

Item digunakan dalam perusahaan agar dapat meminimumkan biaya persediaan. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan EOQ Multi Item akan dibandingkan 

dengan kebijakan perhitungan yang digunakan oleh perusahaan guna mengetahui 

apakah benar EOQ Multi Item dapat meminimumkan biaya persediaan bahan baku 

perusahaan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak terdapat kekurangan pada skripsi ini. Segala kritik dan saran yang 

membangun akan penulis terima dengan hati terbuka sebagai bahan perbaikan dan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di masa yang akan datang. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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2. Keluarga, untuk dukungan doa, kasih sayang, dan materi selama kuliah di 

Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Tedy Wahyusaputra, S.E, M.M., CFP®., selaku dosen pembimbing 

yang memberikan arahan, nasihat, dan waktu yang telah diberikan 

sehingga tugas akhir dapat berjalan lancar. 

4. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E, M.M., Ak., CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

5. Bapak Allen Kristiawan, S.E, M.M., selaku dosen wali yang telah 

membimbing selama perkuliahan. 

6. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam proses belajar di 

Universitas Kristen Maranatha. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi siapa saja yang membacanya dan semoga semua pihak mendapat kasih 

karunia Tuhan atas semua kebaikan yang telah diberikan dengan tulus kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Bandung, Desember 2016 
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