KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk,
kekuatan, kecerdasan, semangat yang tinggi dan rahmat-Nya, sehingga Tugas
Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini merupakan salah satu
syarat kelulusan di Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Mercu Buana.
Selama penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan, serta
dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsungnya
kehidupan di alam semesta ini, memberikan izin hamba-Nya untuk
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua yang selalu mendukung dan banyak berkorban untuk saya, baik
secara moril maupun finansial, terima kasih banyak atas motivasinya.
Terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk saya.
3. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas
Mercu Buana.
4. Ibu Dr. Ir Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Industri Universitas Mercu Buana.
5. Ibu Ir. Silvi Ariyanti, M.sc selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ir Muhammad Kholil, MT selaku dosen pembimbing I
7. Bapak Bambang Yoga Samekta ST.Msi selaku dosen pembimbing II
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8. Bapak Martio Ajhi Catur Prakoso selaku Kepala Warehouse pada PT.
Denso Indonesia Plant II.
9. Sacharissa Alifah yang selalu mendukung dan memotivasi saya.
10. Kepada anggota Industri Pencinta Alam (INPALA) yang telah memberi
dukungan dan pengalaman yang luar biasa.
11. Kepada kawan-kawan Teknik Industri 2013 Universitas Mercu Buana
yang telah memberi dukungan kepada penulis dan sudah bersama-sama
selama hampir 4 tahun ini .
12. Dan pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyusun
Tugas Akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata baik, dan
masih dapat dikembangkan lebih jauh lagi, Untuk ini penulis mohon saran dan
kritik dari semua pihak untuk menjadikan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi.
Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna untuk semua pihak dan mendapat ridho
Allah SWT Amin ya rabbal alamin.

Penulis

Siyokta Rika Anugrah
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