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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu alaikum, Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah – Nya, memberikan kekuatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga 

penulis  dapat menyelesaikan laporan hasil Tugas Akhir ini tanpa ada suatu 

halangan apapun. 

Dalam penyususnan laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Sepatu Upper New Balance Di PT.Saedong 

Indonesia II Menggunakan Metode Material Requirement Planning (MRP). 

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas 

segala bantuan baik moril maupun spirituil kepada : 

1. Allah SWT sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsungnya kehidupan 

di alam semesta ini, memberikan izin hambanya untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir. 

2. Kepada kedua orang tua penulis (Ibu-Ayah) serta keluarga dan saudara 

kandung yang setiap saat mendoakan dan memberikan dukungan yang luar 

biasa setiap saat. 

3. Bapak Ir. Muhammad Kholil, MT, selaku pembimbing yang telah 

memberikan masukan kepada penulis.  

4. Ibu Dr.Ir.Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT, Selaku kepala program studi Teknik 

Industri dan Koordinatro Tugas Akhir Penulis, terimakasih banyak atas 

bimbingan, pelajaran serta dukungan yang diberikan. 
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5. Kepada Seluruh Dosen Teknik Industri yang telah banyak memberikan 

bimbingan selama masa perkuliahan dan Seluruh karyawan TU FT UMB 

yang membantu proses administrasi selama kuliah. 

6. Fauzan dan bapak Damianus Manao (PPIC Manajer) selaku pembimbing 

Tugas Akhir selama di PT. SAEDONG INDONESIA II yang telah 

mengarahkan dan membimbing dalam pengumpulan data selama Tugas 

Akhir. 

7. Kepada rekan-rekan anak Kost 2015 khususnya Aam Komalasari, 

Junitadahra, Afifah Putri Nadyah, Agustina Dwiyanti, dan Annisha Hidayati 

terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini.  

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 tentunya, terimakasih atas 

kebersamaan selama 4 tahun yang berkesan ini, suatu kebanggaan tersendiri 

menjadi salah satu dari kalian. 

9. Kepada IMTI selaku Keluarga besar Teknik Industri Mercu Buana. 

10. Teman-teman UKM Taekwondo angkatan 2014, 2015, dan 2016 yang selalu 

memberikan pencerahan dan memberikan memberikan pengalaman yang 

saya yakin berguna bagi diri saya kelak. 

11. Rekan-rekan angkatan 2015 Fakultas Teknik dan UMB yang telah menjadi 

kawan diskusi yang luar biasa selama masa kuliah. 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa laporan 

ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang belum bisa 

penulis lengkapi sehingga belum dapat memenuhi keinginan pembaca. Untuk itu 

kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penyusun harapan guna 
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kesempurnaan laporan ini. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat 

bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, 

Amin…. 

 

Wassalaamu alaikum, WR.Wb. 

 

Jakarta, 10 November 2018 
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