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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 

Tuhan Yang Maha Esa, Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan 

rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini 

merupakan salah satu syarat akademis yang harus diselesaikan setiap mahasiswa 

program studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Adapun judul 

penelitian ini ialah “Perancangan Tata Letak Gudang Produk Jadi Dengan Metode 

Class Based Storage di PT. Sejahtera Mitra Lestari.”  

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan 

dalam penyusunan Penelitian ini. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi pengembangan dan penyempurnaan untuk 

penelitian ini. 

Dalam penulisan penelitian ini penulis juga banyak mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, antara 

lain: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia serta rahmat-Nya yang 

telah dilimpahkan hingga saat ini. Penelitian ini dapat diselesaikan dengan 

baik karena  sangat di bantu oleh-Nya. 

2. Ibu, Ayah, Kakak, Kakak Ipar serta ponakan-ponakan yang senantiasa 

memberikan dukungan penuh baik dalam moral maupun materi. Tanpa 

dukungan dari keluarga, penelitian ini akan terasa berat untuk dijalankan.  

3. Bapak Dana Santoso, Prof., Ph.D.M.Eng.Sc selaku pembimbing yang 

telah dengan sabar memberikan dukungan dan bimbingan dalam 

penyelesaian penelitian ini.  

4. Ibu Silvi Ariyanti, ST. M.Sc selaku dosen TA on Class yang telah 

memberikan informasi – informasi penting terkait Tugas Akhir dan selalu 

sabar dalam mendukung kami menyelesaikan penelitian ini.  
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5. Raden Fahmi Kusfirmansyah dan Muhammad Rozi Ardiansyah selaku 

teman sebimbingan yang telah mendukung  satu sama lain. Dan Mahran 

Fauzan Aulia Aghdi selaku teman skripsi dengan tema yang sama 

sehingga membantu penulis untuk berdiskusi dalam penyelesaian 

penelitian ini.  

6. Seluruh keluarga besar PT. Sejahtera Mitra Lestari yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian di tempat ini serta selalu 

mendukung, memberikan semangat dan keceriaan.   

7. Sahabat terbaik di kampus : Annisa Fortinina dan Pradita Arifin. Dan 

sahabat lainnya di kampus : Sahril, Jefris, Maudy, Edy, Anton yang 

senantiasa mendukung dalam kebersamaan.  

8. Keluarga besar Teknik Industri angkatan 26 yang senantiasa memberikan 

keceriaan serta dukungan secara moral.  

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkannya.  

Penulis 

 

Lulu Zakiah 
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