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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

 

Bismillahirahmannirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT Tuhan saya yang Maha Berilmu atas segala limpahan kasih 

sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam untuk manusia paling mulia di 

muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, seorang revolusioner terbesar dalam 

sejarah dunia yang membawa umat manusia menuju cahaya kemenangan.  

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Usulan Perancangan Ulang 

Tata Letak Laboratorium Technical Excellence dengan Metode Systematic 

Layout Planning (Studi Kasus: PT. Holcim Indonesia)” ini dibuat dalam rangka 

memenuhi syarat – syarat kelulusan Strata 1 di Universitas Mercu Buana Bekasi – 

Indonesia. Penulis banyak dibantu, dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak. 

Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada:  

1. Allah S.W.T yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya sehingga 

saya diberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir. 
2. Yayahku Ir. Ahmad Adrian dan Bundaku Revie Budiarti, serta Atika 

Vania F dan Vito Hussein AR selaku keluarga tercinta yang selalu 

memberikan kasih sayang juga dukungan baik secara moril maupun 

materiil.  

3. Ibu Bethriza Hanum S.T, M.T. selaku Sekretaris Progam Studi Teknik  

Industri Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Novera Elisa Triana S.T, M.T. selaku dosen pembimbing terbaik 

yang selalu membimbing tanpa lelah.  

5. Bapak Oki Sandrino selaku pembimbing di PT. Holcim Indonesia yang 

memberikan informasi serta ilmu yang terkait dengan proses kerja yang 

dilakukan di perusahaan. Semoga semakin sukses dan jaya.  
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6. Rangga Tanjung as special friend yang selalu bersedia meluangkan 

waktu untuk membantu dan memberikan semangat untuk terus 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

7. Teman – teman tercintaku di PVC. Lissa, Cindy, Farah, Santi dan Silvi, 

yang selalu memberikan doa dan motivasi biar cepet lulus, walaupun 

jarang bertemu karena jarak kita berjauhan, tapi tetap cinta. 

8. Sunflower Squad, Hasanah, Asri Nadia, Akmal Ikhsan, Reza Ari yang 

selalu mengerjakan laporan ini bersama sama, meskipun mengerjakan 

laporan H-7 pengumpulan. Tanpa kalian, rasanya resah dan gelisah :3 

9. Rekan – rekan Teknik Industri terutama Industri 14 dan yang telah 

memberikan semangat, hiburan, doa dan pikirannya selama penulis 

menjalani masa perkuliahan. 

10. Dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama masa perkuliahan 

di Universitas Mercu Buana.  

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini dapat dikembangkan 

dengan lebih baik lagi, maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak 

untuk memberikan saran demi adanya perbaikan ke depannya. Besar harapan 

penulis, informasi dalam laporan ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang 

yang membacanya. Dan semoga bisa bermanfaat sebagai referensi bagi anda yang 

masih berjuang dalam perjuangannya. Tiada yang lebih bermanfaat dari kehidupan 

kecuali berbagi kebermanfaatan. Akhirnya kepada Allah SWT Penulis berserah 

diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapat ridho-Nya.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

  Bekasi, Juni 2018 

 

 

(Raissa Avianti Putri) 
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