
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 “Alhamdulillahirabbil’aalamin”,segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul Pemilihan 

Supplier Bahan Kimia Koagulan Dengan Metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) Studi Kasus Pada PT. TKCM Indonesia ), shalawat dan salam 

penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman berilmu pengetahuan seperti 

saat ini.  

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Mercu Buana. Penulisan tugas akhir 

ini merupakan suatu bentuk pengembangan ilmu yang secara teoritis telah 

dipelajari di bangku perkuliahan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan saran sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan 

antara lain kepada :  

1. Orang tua, istri dan seluruh keluarga yang tak henti-hentinya 

memberikan kasih sayang, doa serta dukungan hingga terselesaikannya 

laporan ini serta motivasi penulis.  

2.  Ibu Popy Yuliarti, ST, M.T. selaku pembimbing tugas akhir yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan serta supportnya kepada penulis 
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dalam penulisan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan 

tepat waktu.  

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

Teknik Industri dan seluruh dosen beserta Staff Tata Usaha Universitas 

Mercu Buana.  

4. Segenap Jajaran manajemen dan Karyawan/i PT. TKCM yang telah 

membantu dalam penulisan tugas akhir ini.  

5. Semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu.  

Penulis menyadari bahwa di dunia ini kesempurnaan hanya milik Allah 

SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sumbangan pikiran dari 

pembaca dalam bentuk kritik dan saran yang membangun agar kesalahan yang 

dilakukan dapat menjadi bahan evaluasi penulis pada masa yang akan datang.  

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas 

kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga semua 

dukungan, bantuan, doa serta bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT.  
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