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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktu yang ditentukan. 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul Analisa Penjadwalan Proyek New 

Product Development Menggunakan Metode Project Evaluation And Review 

Technique (PERT) dan Critical Path Method (CPM) (Studi Kasus PT. Mayora) 

ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis di jurusan Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana. 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menghadapi banyak 

kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT sebagai ketua program studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana; 

2. Silvi Ariyanti, ST, M.Sc sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang 

selalu mengarahkan, mendukung, dan meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan 

dengan baik; 

3. Seluruh staf pengajar dan TU Jurusan teknik Industri, Universitas Mercu 

Buana Jakarta; 

4. Kedua orang tua penulis dan saudara yang sangat penulis cintai, telah 

banyak memberikan bantuan moril, materil, doa dan dukungan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini; 

5. Pimpinan dan seluruh rekan kerja pada bagian NPD di PT. Mayora 

Indah, teristimewa untuk Ka Aurora, Vici, Anita, Dewi, Endari sebagai 

senior yang selama ini mendukung; 

6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 29, Jurusan Teknik Industri, 

Universitas Mercu Buana Jakarta; 
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7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Penulis harapkan apabila terdapat saran maupun koreksi yang positif 

dari pembaca atau berbagau pihak akademin untuk perkembangan di dunia ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Besar harapan penulis, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

serta menambah pengetahuan bagi penulis pribadi dan pembaca 
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