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PERSEMBAHAN 

KARYAINIKUPERSEMBAHKAN 

• Papa (Aim) dan Mama tercinta yang telah menanti 

keberhasilanku dengan penuh kasih dan kesabaran 

• Adik-adikku tersayang Mira dan Fany 

• Saudara-saudaraku tersayang 

• Seseorang yang sangat dekat di hatiku 
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MOTTO 

•!• Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 

orang-orang yang khusu'. 

(Q.S. AL BAQARAH : 45) 

•!• Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 

ia amat buruk bagimu. 

(Q.S. AL BAQARAH: 216) 

•!• "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup 

selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu 

akan mati besok". 

(AL-HADITS) 



Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

pemilik dari segala ilmu pengetahuan dan penguasa alam serta isinya. Shalawat serta 

sal am bagi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau. Atas berkat Rahmat, 

Hidayah-Nya serta Kebesaran-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi beijudul "PERENCANAN STRATEGI PADA PT. METRODATA 

ELECTRONICS", guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Saijana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia Y ogyakarta. 

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan 

terima kasih dengan setulus hati, kepada : 

I. Bapak Drs. H. Suwarsono, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia yang telah memberikan izin untuk penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Bachruddin, Msi, sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing dan memberikan petunjuk hingga penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

3. Pimpinan dan Staf perusahaan PT. Metrodata Electronics yang telah 

membantu dalam memberikan data untuk penyusunan skripsi ini. 

4. Semua Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang 

telah membantu dalam penyediaan referensi buku-buku yang penulis perlukan. 
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5. Papa (AJm) dan Mama tercinta beserta adik-adikku tersayang Mira dan Fany 

yang telah memberikan duk"Ungan semangat yang begitu besar serta doa restu 

mereka da1am penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh anak-anak kost "Pondok 76" yang telah memberikan bantuan dan 

semangat hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu melimpabkan Petunjuk dan Rahmat-Nya 

kepada mereka atas budi baiknya, Amin. 

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan. Walaupun demikian penulis berharap bahwa hasil-hasil yang ada dalam 

skripsi ini akan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi mereka yang 

membutuhkan. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Y ogyakarta, 20 Juli 2001 

Penulis 
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