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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

pimpinan-Nya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis, sehingga 

penulis  dapat menyelesaikan laporan hasil Tugas Akhir ini dan tanpa ada suatu 

halangan apapun di Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas 

Mercu Buana. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul 

“Usulan Re-Layout Gudang Raw Material dengan Menggunakan Metode Shared 

Storage di PT. Hotmal Jaya Perkasa Tangerang”  guna untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Teknik 

Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, pengetahuan dan pengalaman baik bagi peneliti sendiri maupun bagi 

pembaca. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bisa berjalan  lancar tidak lepas dari 

bimbingan, dukungan, pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas 

segala bantuan baik moril maupun spirituil kepada : 

1. Allah SWT, sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsungnya kehidupan 

di alam semesta ini, memberikan izin hambanya untuk menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir. 

2. Kepada kedua orang tua Ibu dan Ayah, yang senantiasa memberikan doa serta 

dukungan agar penulis dapat mengerjakan Tugas Akhir hingga selesai. 

3. Terima kasih kepada sudara kandung Muhammad Fahri Fahilla yang setiap saat 

mendoakan dan memberikan dukungan yang luar biasa setiap saat. 

4. Ibu Popy Yuliarty ST. MT selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

bayak saran serta bimbingan dalam mengerjakan Tugas Akhir 

5. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT, Selaku kepala program studi Teknik 

Industri.
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6. Kepada Seluruh Dosen Teknik Industri yang telah banyak memberikan 

bimbingan selama masa perkuliahan dan Seluruh karyawan TU FT UMB yang 

membantu proses administrasi selama kuliah. 

7. Kepada Muhammad Farhan Qrisfan yang senantiasa memberikan dukungan 

serta doa untuk penulis 

8. Terima kasih kepada Ibu M. Hutauruk, selaku pimpinan PT. HOTMAL Jaya 

Perkasa, serta Bapak Yusuf selaku mentor dan kepada Ibu May selaku 

koordinator Penelitian di PT. HOTMAL Tangerang, dan serta seluruh karyawan 

PT. HOTMAL Tangeran. Terima kasih atas bimbingnnya selama ini. 

9. Kepada sahabat – sahabat kost tersayang Adrina Wita Hilderia dan Martina 

Elizabeth yang tiada henti memberikan semangat sehingga penulis bisa 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

10. Kepada sahabat tersayang Magdalena Praharani, Melia Kontesa, Nadya 

Fitrianti dan Azmi Muthi Azzahra ST, Amad Saeprudin ST 

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 tentunya, terimakasih atas 

kebersamaan selama 3 tahun yang berkesan ini, suatu kebanggaan tersendiri 

menjadi salah satu dari kalian. 

12. Rekan-rekan angkatan 2014 Fakultas Teknik dan UMB yang telah menjadi 

kawan diskusi yang luar biasa selama masa kuliah. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih 

jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang belum bisa penulis lengkapi 

sehingga belum dapat memenuhi keinginan pembaca. Untuk itu kritik dan saran 

yang bersifat membangun selalu penyusun harapan guna kesempurnaan laporan ini. 

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

Jakarta, 23 Januari 2018 

Penulis 

 

 

 

Mutiara Zulul Fadilla
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