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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 Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas 

Pelayanan dengan Menggunakan Metode Servqual dan matriks House of Quality 

(HOQ) di PT Rafflesia Azrinita” 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 atas karunia dan anugerahnya yang telah memberikan saya 

kehidupan di dunia ini serta dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

dengan baik, tepat waktu dan lancar. 

2. Kepada kedua orang tua saya atas doa, semangat serta dukungan materil 

yang tidak pernah putus sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini dengan penuh kelancaran. 

3. Bapak Ir. Sonny Koeswara selaku pembimbing yang telah membimbing 

dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran serta 

memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

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

Teknik Industri yang telah membimbing selama perkuliahan hingga 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Fenita Novianti selaku Direktur Utama PT Rafflesia Azrinita yang 

telah memberikan kesempatan serta waktunya untuk melakukan penelitian 

di PT Rafflesia Azrinita. 

6. Seluruh karyawan PT Rafflesia Azrinita yang telah membantu saya dalam 

mengumpulkan data penelitian serta informasi yang diberikan. 

7. Seluruh teman Pejuang Sidang. Olid, Zain, Jalil, Abut, Kusam, Ary, Julio, 

Teguh, Awang, Kimon, Nuy, Hanif, Namir, Vina, Windi yang telah 
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memberikan motivasi, semangat, kesenangan dan canda tawa setiap saat 

serta membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

8. Deswita Zella yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa serta 

selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini dengan penuh kesabaran. 

9. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri Universitas Mercu Buana 

angkatan 2014 yang telah mengisi hari-hari penulis di perkuliahan. 

10. 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. 
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