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Bismillaahirrohmaanirrohiimi
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisai Manajemen Proyek Dengan
Metode PERT dan CPM di PT ABC (Studi Kasus Proyek Pengadaan LPG
Konverter Kit Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil)" sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Teknik Industri Fakultas
Teknologi Industri UniversitasIslam Indonesia.
Dalam penelitian ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan
bimbingan, arahan, semangat dan motivasi, dorongan, saran dan kritik sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa
menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah, yang memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya serta melimpahkan
rahmat dan hidayahnya dan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam
penyelesaian Laporan Tugas akhir ini.
2. Ibu, yang selalu mendoakan dan memberikan saran sehingga penulis dengan
lancar menjalani perkuliahan ini sampai selesai.
3. Istriku yang tercinta, anak anaku yang sholih dan sholihah yang selalu
memberikan dukungan, doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan
perkuliahan ini sampai selesai.
4. Ibu Bethriza Hanum, ST, MT selaku Koordinator Tugas Akhir / Ketua Program
Studi Universitas Mercu Buana
5. Bapak M. Kholil, MT selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam
melaksanakan dan mengarahkan dalam pelaksanaan dan pembuatan Laporan
Tugas Akhir.

vi
http://digilib.mercubuana.ac.id

6. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademi Teknik Industri Universitas
Mercubuana atas bimbingan dan pengajarannya dalam perkuliahan telah
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekuranganya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk
kesempurnaan dalam penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan
skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis
Semoga Allah

senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk mereka

semua. Akhirnya, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan
referensi bagi pembaca.

Bekasi, Juli 2019

Agus Nurul Hidayat
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