
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 

Assalamuala’ikum Wr. Wb 
 
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan 

penyusunan Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Rantai Pasok Dalam 

Ketersediaan Bahan Baku Pada Industri Pengolahan Udang Beku di PT. 

Indokom Samudra Persada”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di 

Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penulisan dan penyusunan 

skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, khususnya yang 

berada pada Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. Untuk itu, sebagai wujud rasa hormat penulis mengucapkan 

terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini: 

1. ALLAH SWT 

2. Muhammad Saw  

3. Terisitimewa untuk Mommy Dra. Hj. Mirsa Rosalia yang selalu ada untuk 

penulis hingga saat ini dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan 

Skripsi ini dengan lancar dan Daddy saya Drs. Bustam Husin, M.P.M., Ph.D 

(alm) yang menjadi motivasi besar untuk saya menyelesaikan karya ilmiah ini 



dengan lancar dan melanjutkan jenjang pendidikan hingga akhir hayat. Terima 

kasih sebesar-besarnya untuk cinta dan kasih sayang sepanjang masa yang 

senantiasa telah memberikan motivasi, semangat dan kepercayaan serta do’a 

selama ini yang telah mengiringi kesuksesan sehingga mampu menyelesaikan 

Skripsi ini. 

4. Kakakku tersayang IPDA Emir Maharto Bustarosa, S.Tk. terima kasih telah 

memberikan motivasi serta do’a dalam proses menyelesaikan Skripsi ini. Semoga 

kakakku menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. 

5. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

6. Bapak Drs. A. Effendi, M.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

7. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

8. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

9. Bapak Drs. Suripto, S.Sos., M.A.B., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.   

10. Bapak Ahmad Rifai, S.Sos., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

11. Ibu Dr. Baroroh Lestari, S.sos., M.AB. selaku Pembimbing Utama yang telah 

banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis serta bersedia 

meluangkan waktu untuk penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini walaupun 



dengan kondisi Bu Rori yang sedang sakit. Terima kasih Bu semoga saya dapat 

menjadi seorang sarjana yang Bu Rori harapkan. 

12. Bapak Mohammad Machrus, S.E, M.Si. selaku Dosen penguji yang telah banyak 

memberikan arahan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat mengerjakan 

Skripsi ini dengan baik sampai selesai. 

13. Bapak Dr. Nur Efendi, S.sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan arahan dan bantuannya dalam masa perkuliahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

14. Ibu Mertayana selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Lampung yang telah banyak membantu penulis. 

15. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung, 

terima kasih atas pengajaran dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada 

penulis. 

16. Terima kasih kepada saudara-saudaraku dari keluarga daddy dan mommy yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut mendoakan untuk kelancaran 

dalam pengerjaan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. 

17. Rekan-rekanku para petualang (Anak Alam) yang selalu menghibur dan selalu 

adventure bersama untuk menikmati keindahan tuhan terima kasih Afik, 

Guswindi, Agung, Dimas, Risyah, Widi, Eri, Sentong, Bakso, dan Kak May 

Roni. Telah menghabiskan waktu, meluangkan waktu, memberikan motivasi dan 

selalu memberikan semangat dan do’a nya dalam pengerjaan skripsi ini, saya 

do’a kan yang terbaik untuk kita semua. Semoga dikemudian hari kita bertemu 

dengan kesuksesan kita masing-masing. 



18. Rombongan Belakang, terima kasih untuk kalian telah menemani di bangku 

SMA hingga saat ini, Takur, Acong, Pindo, Robert, Naufal, Ganang, Aulia, 

Gilang, Maldi, dan Jibon. Semoga dikemudian hari kita bertemu dengan 

kesuksesan kita masing-masing. 

19. Rekan-rekanitaku My Best Friend Lily Oktaviani beserta WWWW  atau Geng 

Nero (Ovi, Sayu, Nia,  Mia, Ane, May, Gaby, dan Tika), terima kasih kalian 

telah memberikan warna kebahagian didalam kehidupanku, Motivasi dan saran 

kalian akan selalu saya simpan untuk memperbaiki diri, dan terimakasih cerita-

cerita selama di bangku kuliah ini. Semoga dikemudian hari kita bertemu dengan 

kesuksesan kita masing-masing. 

20. Rekan-rekanitaku Karikatur atau Geng Cafe Nijun, Vida, Dita, Arisa, dan Dwi. 

Terimakasih atas cerita-cerita saat berkumpul bersama menunggu dosen dan 

terima kasih atas motivasi dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini. 

21. Rekan-rekan seperjuangan Administrasi Bisnis 2012, dari absen awal hingga 

akhir yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu. dari rombongan saya, rombongan 

Mahfudin, Rombongan Riza, Rombongan Ika Nofiyanti, Rombongan Ika Aprilia, 

Rombongan Zahra, Rombongan Bhagus, dan seluruh  teman-teman Administrasi 

Bisnis 2012 yang saya cintai. Kalian terbaik dan semoga kita dapat bertemu lagi 

di kemudian hari dengan membawa kesuksesan kita untuk membanggakan 

orang-orang di sekitar kita. I Love Youuuu ABI 2012.Business On Vacation    

22. Teman-teman Administrasi Bisnis 2011,2013, 2014, serta 2015 yang senantiasa 

membantu saya dan memberikan kritik dan saran untuk kemajuan saya 



kedepannya. Untuk adik tingkatku semangat terus kuliahnya jangan kecewain 

kedua orang tua kalian . 

23. Untuk seluruh pengurus HMJ periode 2015-2016 semangat kedepannya bangun 

lah HMJ kita, sayangi HMJ kita dan kenal kan kepada Indonesia bahwa UNILA 

punya Administrasi Bisnis yang patutu di banggakan . Terima Kasih juga 

untuk Jamingatun yang menjadi sekertaris bidang saya ketika saya menjadi 

kepala bidang atas semua bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih dan 

untuk efri saya ucapkan terima kasih untuk masukan dan saran kepada saya.  

24. Terima kasih kepada PT. Indokom Samudra Persada yang telah mengijinkan saya 

untuk melakukan penelitian di perusahaan ini. Terutama untuk Bapak Yazid, Ibu 

Sakila, Bapak Herman, Bapak Aziz, dan tak lupa  kepada Bapak Dedi atas 

bimbingan selama melakukan penelitian di perusahaan. Semoga perusahaan 

dapat maju dan berkembang sesuai visi dan misi yang dimiliki perusahaan. 

25. Terima kasih kepada rekan-rekan KKN Desa Ramsai, Kecamatan Way-Tuba, 

Kabupaten Way-Kanan. Untuik Fajar, Husein, Doni, Christin, Bimbi, Puspita, 

dan Tere. Terima kasih atas kerja samanya selama kita menjalani KKN semoga 

dikemudian hari kita menjadi orang yang sukses.  

 
 

     Bandar Lampung,    November 2015 

     Penulis, 

 

 

                                                                               Dafista Fidel Bustarosa 




