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 Sujud syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 

dan ridhonya yang telah memberikan izin, hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan dan Penyusunan Barang di 

Gudang Terhadap Pendistribusian Pada PT. Putra Guna Jaya Mulia 

Medan”. Adapun maksud dari penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih  

jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu 

kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan 

skripsi ini. Penyusunan skripsi ini  tidak lepas tanpa adanya  bimbingan, bantuan 

dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara khusus penulis dengan rasa hormat 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 
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3. Bapak M. Amri Nasution, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Manajamen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa. 
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4. Bapak T. Syahril Daoed, SE, MM  selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam  

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Al Firah, SE, M.Si  selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak 

membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terimakasih kepada kedua orang tua yang saya cintai Ayahanda Musliadi, 

ibunda Sri Gusliana, kedua adik saya Zulfahri Hermawan & Fradita 

Oktaviani dan  terimakasih juga kepada Bayu Pratama serta keluarga saya 

yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Buat seluruh teman-teman dan sahabat saya terutama Gustina Sari, Suhana 

Firza Abduh, Fitri Juliaty, Fahrul Ridho, Ulfi Mulyani, dan Saftina 

Ananda yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam berbagi ilmu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan selesainya skripsi ini penulis berterimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu sampai selesainya skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, khsusunya bagi mahasiswa dan 

mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa. 
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