KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan tepat pada waktunya.
Adapun tugas akhir ini, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
mencapai Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Mercubuana. Laporan tugas
akhir yang berjudul:
“ANALISIS
MENGGUNAKAN

PENGENDALIAN
METODE

PERSEDIAAN

PERIODIC

REVIEW

SUKU

CADANG

DENGAN

BACK

ORDER”.
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna dapat
memperoleh gelar Sarjana Teknik S1.
Pada kesempatan ini, izinkan lah penulis mengucapkan terima kasih dan
rasa hormat kepada pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan dan
dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini terutama kepada :
1. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT, selaku ketua program studi teknik
industri di Universitas Mercu Buana.
2. Ibu Bethriza Hanum, ST., MT, selaku sekretaris program studi teknik
industri di Universitas Mercu Buana kampus D.
3. Ibu Andary Asvaroza Munita Hanafiah, ST., MT, selaku dosen
pembimbing tugas akhir di Universitas Mercu Buana kampus D.
4. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan kasih sayang.
5. Elliyana Kurnia Sari sebagai seseorang yang menjadi penyemangat dan
selalu memberi dukungan baik moril maupun materil.
6. Teman-teman warung babeh dan khususnya Alfian, Luthfi, Muntako,
Galih dan Usman yang selalu memberikan support serta canda tawa.
7. Alumni-alumni Teknik Industri yang selalu memberikan motivasi serta
membantu memecahkan masalah yang ada.
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8. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2015 yang selalu
memberikan dukungan, dorongan dan bantuan.
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat
membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhir kata
semoga Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai mana mestinya serta berguna
bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Bekasi, 25 September 2019

(Eko Agung Pranoto)
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