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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT , atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat 

diselesaikan. Laporan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, 

Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.  

Pemilihan topik penelitian yang berjudul “Kajian Manajemen 

Teknologi Minuman Serbuk Aroma Buah Nutri Sari di PT Nutrifood 

Indonesia” didasarkan atas pentingnya aspek manajemen teknologi pada 

suatu perusahaan sebagai upaya untuk mencapai visi misi dan tujuan dari 

perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan global. Kajian 

difokuskan pada minuman serbuk aroma buah Nutri Sari mengingat selain 

produk ini memiliki pangsa pasar yang tinggi juga merupakan produk 

utama bagi PT Nutrifood Indonesia yang menyumbang devisa terbesar 

bagi perusahaan. 

 Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih 

yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa’id, MA.Dev dan Ir. Arif Imam Suroso, 

M.Sc(CS) selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bantuan 

dan pengarahan dalam penyusunan proposal penelitian ini. 

2. Bapak Iman Progoharbowo selaku managing director di PT Nutrifood 

pada SBU PT Nutrisari Indonesia, beserta staf, yang telah memberikan 

petunjuk dan informasi dalam penyusunan proposal penelitian ini. 
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3. Teristimewa sekali buat Ayahanda H. Abu Nashor Anwar dan Ibunda 

Hj. Mayawati serta Adinda Asep Saifurrahman dan Yuyun Qurratua’yun 

yang telah memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis 

dalam mengikuti pendidikan pasca sarjana di MMA-IPB. 

4. Buat Dede Ira R dan keluarga yang telah memberikan segala 

dukungan, motivasi dan do’anya, juga buat semua keluarga penulis 

yang berada di Majalengka. 

5. Rekan-rekan di angkatan Reguler 18 khususnya buat Rurry Richard, 

Diah Tuhfat, Titi, Yudi Perdana, Vinsen dan Rita Dewi yang telah 

membantu memberikan saran, motivasi dan masukan bagi penulis. 

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun 

materiil dalam rangka penyusunan proposal penelitian. 

Mudah-mudahan hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, perusahaan PT Nutrifood Indonesia, maupun bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini. Akhir kata, penulis 

menyadari bahwa laporan penelitian ini kemungkinan masih memiliki 

kelemahan. Oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat 

penulis harapkan. 

 

                Bogor, April 2001 

        
 

                  Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 


