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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir “Analisis Pemilihan Supplier Pada Produk Kabel NYM Di CV. Anugrah 

Elektric Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process 

(AHP)” ini tepat pada waktunya. 

Laporan Tugas Akhir ini merupakan wujud implementasi dari ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dijalankan pada dunia kerja nyata dan merupakan 

salah satu syarat kelulusaan untuk mata kuliah kerja praktek dalam rangka 

mencapai gelar Strata-1, program studi Teknik Industri pada Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Mercu Buana. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

bimbingan terutama kepada : 

1. Keluarga yaitu Ayah, Bunda dan Adik tersayang Muhammad Atha 

Arkan Dira yang telah mendoakan dan mendukung secara moril dan 

finansial sehingga bisa menyelesaikan proposal tugas akhir. 

2. Ibu Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir, M.T selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana yang telah memberikan pelajaran 

serta dukungan yang diberikan. 

3. Bapak Aulia Naro ST, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta saran dalam 

penyusunan proposal tugas akhir. 

4. Dosen Teknik Industri yang telah memberikan dukungan dan saran 

selama perkuliahan. 

5. Teman teman “Drama Queen” Tania Iswara, Siti Sarah Rizkiya, Eva 

Nindita, Aulia Silviani Affif yang sudah menjadi teman penulis selama 

masa perkuliahan, membagi cerita dan tawa. 

6. Teman teman “Stress Relief” Shinta Gusmala devi, Rana Anisah, Rini 
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Folusian terima kasih atas dukungannya dan membuat mood penulis 

menjadi lebih baik. 

7. Teman teman Crew9 yang sudah mewarnai hari hari penulis. 

8. Teman teman Burger Ahmad Zulian Azhar, Najihan Sabiela, Ahsanul 

Husna, Aqie Revita, Yusran Muhammad Maududi yang sudah 

mendukung penuh atas tugas akhir penulis dan membuat hari hari 

penulis ceria. 

9. Nidya Zahra Azlou sepupu yang telah mendukung dan memotivasi 

penulis hingga tugas akhir ini selesai. 

10. Teman teman Kostan98 (nofa, iklin, deya, ibun, titi, rere, nin, neira, eva, 

ati, fel, dinda, enad, kristi, lili) terima kasih yang sudah membuat tawa 

untuk penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Teman teman seperjuangan mahasiswa teknik industri Universitas 

Mercu Buana angkatan 2016 yang telah mendukung secara doa dan 

materil dalam menyelesaikan Proposal Tugas Akhir. 

12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara 

moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat 

penulis dalam menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini. 

Penyusun masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

Proposal Tugas Akhir. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan saran yang 

membangun agar kedepannya laporannya menjadi lebih baik. Akhir kata penyusun 

berharap semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat khusunya bagi penyusun 

dan pada umumnya bagi pembaca. 
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