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KATA PENGANTAR 

 

        Dengan memnajatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta segala 

rahmat dan karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul : Analisis Perbaikan Forecast dan Perencanaan 

Produksi pada Pengendalian Persediaan Produk Atap Gelombang Harflex di PT. 

Bakrie Building Industries. 

        Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercubuana Jakarta.  

        Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih 

kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Ayahanda Abdurrachman dan Ibunda Suwartini yang telah memberikan 

doa restu dan kasih sayang nya sehingga penulis dapat segera 

menyelesaikan penelitian ini.  

2. Dr. Ir. Hasmand Zusi, MSc, sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari 

awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterimakasih 

kepada Dr. Rosalendro Eddy Nugroho, MM  dan Dr. Achmad H. 

Sutawijaya, M.Comm, selaku Penguji dan Ketua Sidang tesis, yang telah 

memberikan banyak masukan yang berharga yang membuat Tesis ini 

menjadi lebih sarat akan ilmu, lebih terstruktur dan lebih memenuhi syarat 

panduan penulisan ilmiah. 

3. Prof. Dr. Didik J. Rachbini Direktur Program Pascasarjana, beserta 

segenap jajarannya dan Ketua Program Studi Dr. Aty Herawati, M.Si., 
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juga seluruh dosen dan staf administrasi Program Studi Magister 

Manajemen, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan 

mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.  

4. Istri tercinta Nurul Dyah Rachmaningtyas, anak-anak tercinta Jasmine 

Anindya Danastri dan Mikaila Putri Faradina Danastri atas dukungan 

motivasi, kerelaan waktu serta doa dan kasih sayangnya sejak awal 

perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan Tesis ini. Kesediaan 

diri untuk merelakan waktu bersama yang berkurang adalah merupakan 

pelecut semangat bagi penulis untuk segera dapat menyelesaikan studi. 

5. Bapak Erlangga Arfan selaku pembimbing penelitian, Bapak Yayan 

Primayanto Apandi, Bapak Asep Mahfud, Bapak Iwan Bachtiar dan rekan-

rekan di Divisi Commercial, Divisi SCM dan Divisi HCGA di PT. Bakrie 

Building Industries yang telah mendukung, memotivasi, mengarahkan dan 

menjadi rekan dalam berdiskusi secara positif mengenai tujuan yang yang 

ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan penulis, juga pihak-pihak 

yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu. Semoga PT. Bakrie Building Industries semakin maju dan terus 

memberikan manfaat bagi para stake holder-nya. 

6. Rekan-rekan kuliah pascasarjana dari kelas 301 angkatan 2015/2016 dan 

rekan-rekan konsentrasi MPO yang selalu kompak, saling menyemangati 

dan menjadi rekan diskusi yang positif sejak awal perkuliahan sampai 

dengan proses penyelesaian studi ini. 

        Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

bagi pengembangan Manajemen Operasional khususnya dalam hal optimasi 

perencanaan produksi dan manajemen persediaan. Akhirnya atas segala perhatian 

dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terima kasih. 
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