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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

penelitian ini. Penulisan penelitian ini berjudul “Analisis Efisiensi Kualitas Pelayanan 

Pada Toko Swalayan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Metode 

Data Envelopment Analysis (DEA)”. Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata-1 Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini menganalisis 

tingkat efisiensi kualitas pelayanan yang diberikan toko swalayan di DIY yaitu dengan 

merk dagang Indomart, Alfamart, Circle-K, Superindo, dan Mirota Kampus. Metode 

yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan software WDEA, 

yaitu sebuah metode yang dapat mengukur tingkat efisiensi suatu objek atau Decision 

Making Unit (DMU). 

 Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun 

berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, 

segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini, 

izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu, yaitu khususnya kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis 

untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik serta Nabi Muhammad 

SAW utusan-Nya. 
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2. Orang tua, ayahanda dan almarhum ibunda tercinta yang telah mendidik dan 

mendukung sepenuh hati. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk ridho, doa, serta 

kasih sayang yang tidak ada batasnya. 

3. Bapak Anjar Priyono, Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak Drs. Sutrisno, M.M. dan Ibu Dra. Siti Nur Syamsiah, M.M. selaku Kepala 

Jurusan dan Wakil Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia. 

6. Responden yang telah bersedia membantu mengisi kuesioner pada penelitian ini 

sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

7. Seluruh pihak terdekat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu 

memberikan doa, motivasi, inspirasi, dan dukungan kepada penulis, semoga 

selalu diberikan rahmat dan perlindungan Allah SWT. 

 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, maka saran 

dan kritik dari segala pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. 

Harapannya semoga ke depannya karya ini dapat bermanfaat bagi pelaku bisnis sejenis, 

bagi akademisi, dan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan membutuhkan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

  
 
 


