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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. dan Nabi 

Muhammad SAW karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.  Tugas akhir ini merupakan 

salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas 

Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Tugas akhir ini berjudul 

“Perencanaan Produksi Agregat Produk Sepatu Nike di PT Pratama 

Abadi Industri Menggunakan Metode Level Strategy”. 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan, 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Orang Tua dan Keluarga yang senantiasa memberikan doa, 

dukungan dan motivasi kepada penulis.  

3. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T., selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri Universitas Mercu Buana.  

4. Bapak Herry Agung Prabowo, Ir, M.Sc selaku Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir yang telah sabar membimbing serta memberikan arahan 

dan motivasi kepada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.  

5. Tim manajemen dan seluruh karyawan PT. Pratama Abadi Industri 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan 

penelitian dan yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi 

sehingga Tugas Akhir dapat diselesaikan.  
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6. Teman-teman Program Studi Teknik Industri Regular 2 Tahun 

Angkatan 2016 yang memberikan banyak pelajaran, motivasi, dan 

saling menyemangati selama kuliah hingga penyusunan Tugas 

Akhir.  

7. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam 

peneltian dan pengerjaan Tugas Akhir ini.  

Penulis menyadari bahwa laporan ini sangat jauh dari sempurna. 

Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun 

diharapkan oleh penulis demi lebih menyempurnakan laporan ini. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. 

Terimakasih..  

 

 

 

Aamiin.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 

 

 

 

Jakarta, 17 Juli 2018  

Penulis  

 

 

 

Revita Nigia Putri Rachmawati 
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