
v 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik 

dan tepat waktu dengan judul “Analisa Pengendalian Persediaan Material Mat 

Luggage 350 dengan menggunakan Metode Continuous Review System (Q) dan 

Metode Min-Max di PT. Nutech Pundi Arta” yang merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Mercu Buana. Laporan 

Tugas Akhir ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah memberikan bimbingan serta bantuan kepada penulis, diantaranya 

adalah: 

1. Allah SWT sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsungnya 

kehidupan di alam semesta ini, memberikan izin hamba-Nya untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Kepada orang tua penulis Ibu, Bapak dan Ade Inas yang selalu memberikan 

suntikan moril dan semangat yang tiada terkira serta doa kebaikan yang tak 

pernah putus. A thank you couldn’t enough to describe how grateful I am 

for having you in my life. 

3. Bapak Ir. Sonny Koeswara MSIE, selaku dosen pembimbing dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang selalu sabar dalam membimbing 

dan selalu menyemangati penulis sehingga penulis merasa lebih mudah 

dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri, terimakasih atas bimbingannya selama ini. 

5. Bapak Munir, selaku Direktur Utama dan Bapak Kurniawan, selaku 

Manager PT. Nutech Pundi Arta, serta Bapak Abdul, selaku pembimbing 

lapangan yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaganya untuk 

menjelaskan kepada penulis
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6. PT. Nutech Pundi Arta dan seluruh staff yang telah memberikan izin untuk 

melaksanakan penelitian dan memberikan banyak informasi terkait dengan 

proses kerja yang dilakukan di perusahaan tersebut. 

7. Kak Wina, Melia dan Nirmala selaku suhu dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini yang selalu sabar dalam menjelaskan dan rela memberikan 

ilmu serta waktunya kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat penulis, Farah, Nirmala dan Windi yang selalu bersama 

sejak semester 1 hingga sekarang, tentunya juga selalu memberikan 

motivasi tanpa henti dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

9. Teman-teman Pejuang Sidang, yaitu Jalil, Aldo, Zain, Rizky Abut, Arif, 

Anwar, Julio, Aditya Nur, Ary, Firman dan Hanif yang selalu meramaikan 

dan mewarnai hidup penulis dengan lawakan-lawakan jayus dikala 

kepenatan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini. My life would be so 

flat without you guys. 

10. Teman-teman Teknik Industri Universitas Mercu Buana angkatan 2014, 

atas semangat serta senda gurau setiap hari sehingga penulis selalu merasa 

bersemangat di dalam dunia kuliah ini. 

11. Untuk teman dalam segala hal, Khalid Syaifullah, the most supportive 

person, yang selalu rela menjadi tempat segala keluh kesah penulis dalam 

pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini, thanks for always accompany me. 

12. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang 

telah dengan tulus ikhlas memberikan do’a dan dukungan selama proses 

penyusunan Laporan Tugas Akhr ini hingga akhirnya dapat terselesaikan. 
 

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat 

diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga 

laporan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. 

Jakarta, Juli 2018 
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