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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 
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Menggunakan Metode BCR (Studi Kasus PT. Normet Indonesia)”. 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan 
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memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan 

sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hingga Tugas Akhir ini selesai. 

6. Teman-teman Program Studi Teknik Industri Reguler 2 Tahun Angkatan 

2016 yang banyak memberikan motivasi, pelajaran, dan canda tawa selama 

kuliah dan penyusunan Tugas Akhir. 

7. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

mendukung dan juga membantu dalam penelitian dan pengerjaan Tugas 

Akhir ini. 
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Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini sangat jauh dari sempurna. 

Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan 

oleh penulis demi lebih menyempurnakan Tugas Akhir ini. Dan semoga Tugas 

Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Terima Kasih. 

Aamiin. 
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