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“Analisis Produktivitas Menggunakan Metode Objective Matrix (OMAX) pada Karya
Grafika Indonesia”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu
syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Progam Studi
Manajemen di Sekolah Tinggi Ekonomi Malangkuḉeḉwara Malang. Dalam
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semenjak kecil.
2. Bapak Drs. Abdul Kadir Usri , Ak., MM , CA, CPAI selaku dosen pembimbing
yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama
penelitian dan penulisan skripsi ini.
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6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan menambah
ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya di bidang ekonomi. Penulis sadar bahwa
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