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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Perencanaan dan Pengawasan 

Produksi terhadap Efektivitas Produksi Dengan Pendekatan Partial Least 

Square”. 

 Selesainya penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi 

Mahasiswa/i untuk memenuhi syarat perkuliahan di jenjang studi Strata 1 (S1) 

dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Malangkuçeçwara Malang. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti tak luput dari berbagai kesulitan. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, 

pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

khususnya kepada: 

 

 

1. Ibu Suryani dan Ayah Yani serta keluarga yang selalu memberikan 

support dan doa yang tiada pernah putus 

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM., Ph.D selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang 

3. Ibu Dra. Lindananty selaku Ketua Jurusan Manajemen 

4. Bapak Drs. Zainul Arifin, MM selaku dosen pembimbing dan pendidik 

5. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Hadi Susanto, Hamdi Alayidrus, 

Yusuf Wifi yang telah saling mensupport dan saling tolong-menolong 

tanpa pamrih hingga akhir masa perkuliahan dan kita lulus bersama. 

6. Keluarga UKM Kerohanian Islam yang telah memberikan banyak 

kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk terus belajar dan 
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berkembang dan terimakasih banyak untuk memori-memori indah 

kebersamaan kita 

7. Yusuf Al Ichsan, Lukman Nazaruddin, Akhmad Ardiansyah, Ika nuraini, 

Riska Nandya, Elya Safitri yang sudah menjadi saudara seperjuangan. 

8. Terimakasih untuk sahabat saya Ika Nur Aini  dan keluarga yang menjadi 

keluarga untuk saya singgah ketika saya jauh dari keluarga di 

Tulungagung. 

9. “Keluarga Berantakan” yang terbentuk atas unsur ketidaksengajaan (Ika, 

Yusuf brosur, Lukman, Rizki, Ipul Fullo, Ardi, Milisa, Aini, Yani, Fiky 

pisangan, Fifi, Cindy, Ali) terimakasih sudah menjadi teman curhat, teman  

bercanda, teman masak, teman belanja, teman boring, teman ngopi, teman 

begadang, teman edukasi, teman makan dan teman merepotkan. :D 

10. My special one Achmad Syarief yang sudah menemani dari awal masuk 

kuliah hingga sekarang dan terimakasih atas segala dukungan positif, 

waktu, dan segala hal yang telah diberikan.  

 

 Akhir kata, tiada gading yang tak retak, itulah ugkapan yang sesuai untuk 

skripsi ini dan peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu 

banyak pihak. Semoga segala bantuan, doa dan amal dari semua pihak yang telah 

membantu penulis mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. 

 

 

Malang, 08 Sepetember 2017 
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