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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi ALLAH S.W.T. Tuhan Semesta Alam, Shalawat dan Salam 

semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. beserta 

keluarga, para sahabat dan para penerus perjuangan Beliau hingga akhir zaman, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan program studi dari Teknik Industri Strata Satu 

Universitas Mercu Buana. Judul yang dipilih penulis dalam Laporan Tugas Akhir 

ini adalah “Analisis Perencanaan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada 

Produk Kain TC1118 Dengan Pendekatan Just In Time (JIT) Pada PT. Argo 

Pantes, Tbk”.  

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak yang sangat berarti sehingga dapat berjalan dengan 

lancar. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Orang Tua beserta adik-adik yang banyak memberikan doa, motivasi 

dan semangat selama kegiatan Tugas Akhir ini. 

2. Nurulita Rahayu yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Erry Rimawan, Dr. MBA selaku pembimbing dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini sehingga penulis merasa lebih mudah didalam 

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir. 

4. Bapak Muhammad Yunus, selaku pembimbing sekaligus mentor yang 

telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaa bagi 

penulis selama kegiatan proses Tugas Akhir di PT. Argo Pantes, Tbk. 

5. Bapak Putra, selaku HRD PT. Argo Pantes, Tbk, yang telah 

mempersilahkan penulis untuk mendapatkan tempat penelitian Tugas 

Akhir ini. 

6. Syahrul, Munajat, Ridho, Riyan, Gusti, Giri, Yasykur,  Fajar dan Fendi 

sebagai sahabat – sahabat seperjuangan Teknik Industri Angkatan 2014 
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Universitas Mercu Buana yang telah sama – sama berjuang keras 

selama belajar di kampus ini.  

Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

masukan dan manfaat bagi para pembaca. Penulis masih menyadari sepenuhnya 

bahwa laporan Tugas Akhir ini masih kurang sempurna karena keterbatasan yang 

dimiliki penulis. Untuk itu, kepada pembaca dapat memberikan kritik dan saran 

demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini.  

 

Jakarta , 5 Agustus 2018 

 

 

( Muwahid Adli Lutfi ) 
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