
ix 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

“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 : Pengembangan 

Kemasan Obat jenis Polynium Menggunakan  Metode Quality Function 

Deployment (QFD) Di PT. Induksarana Kemasindo (Industri dan Percetakan 

Kemasan Obat), shalawat dan salah 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. Maka dalam kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terimaksih kepada : 

1. Ibu Dr. Zulfa fitri Ikatrinasari, MT selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu dan perhatianya. Serta sangat sabar dalam 

membimbing, membenarkan kesalahan penulis, memberikan wawasan 
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baru, dan selalu memberi motivasi kepada penulis  selama pembuatan 

tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. Ir Arissetyanto Nugroho, MM. Selaku rektor Universitas 

Mercubuana. 

3. Segenap dosen Fakultas Teknik Industri Universitas Mercubuana, jakarta 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada 

penulis selama menjalani perkuliahan. 

4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Subini dan Ibunda Sadiyah yang 

selalu memberikan dorongan semangat,motivasi dan inspirasi serta do’a 

yang selalu kalian panjatkan untuk kesehatan, kelancaran, dan Kesuksesan 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Untuk istriku tercinta Neni Windandari yang selalu mendampingi dan tak 

pernah lelah mengeluh dalam menerima segala keluh kesah, serta 

memberikan dukungan dan semangat selama menulis tugas akhir ini. 

6. Seluruh teman-teman Program Kelas Karyawan Teknik Industri yang telah 

memberikan dukungan, kerja sama, motivasi dan kebersamaan selama 

perkuliahan yang tidak akan pernah terlupakan. 

7. 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 
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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. 

                                                                                         Jakarta,  Januari 2019 
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