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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji serta syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T 

atas rahmat, nikmat, karunia serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan yang tak 

ternilai harganya kepada penulis. Tidak lupa shalawat serta salam kami panjatkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Sehingga penulis dapat 

menyelesaikanTugas Akhir ini. 

Penulis menyadari benar bahwa di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini 

masih banyak kesalahan serta kekurangannya, baik itu berupa penyusunan laporan 

maupun isi yang terdapat di dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik 

dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Banyak pihak yang selalu membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

Mudah-mudahan dengan selesainya tugas akhir ini penulis mendapatkan lebih 

banyak pengetahuan. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis 

haturkan bagi orang-orang yang selalu berada dalam hati dan kehidupan penulis 

yang telah membantu untuk menggapai tingkatan hidup yang  akan penulis jalani 

yaitu menjadi seorang Sarjana Teknik. Bantuan baik moril maupun materil yang 

tak terhingga jumlahnya mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua dan 

ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang berkat ridha dan kehendak-Nya, penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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2. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, dukungan baik moril 

maupun materil, kasih sayang, perhatian serta do’a yang tiada hentinya.  

3. Bapak Chaznin R.M.Ir.,MT. selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas 

segala masukan, kritikan, dan pengetahuan yang telah diberikan. Semoga 

ilmu yang bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis 

4. Bapak Djamaludin, Ir.,MBA. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih 

atas segala masukan, kritikan, dan pengetahuan yang telah diberikan. 

Semoga ilmu yang bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis. 

5. Ibu Eri Achiraeniwati, ST.,MM. selaku dosen wali. Terima kasih atas segala 

bimbingannya selama berkuliah di Unisba. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Teknik Industri. Terimakasih banyak 

telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama berkuliah di 

UNISBA. 

7. Bapak Agus Nana Supena yang telah memberikan arahan software 

Adempiere dan bapak budi selaku karyawan Rabbani yang telah 

mengajarkan instalasi software Adempiere, penulis mengucapkan banyak-

banyak terimakasih. 

8. My best friend and my family TI 2009 (miing, mustam, tince, ade, ateng, 

mario, juned, doli, fiqih, uchul, aef, feri nia, age, inong, risma,), atas 

dukungan, bantuan serta waktu yang kita habiskan bersama selama 

berkuliah mulai dari awal masuk sampai sekarang. 

9. Teman-teman asisten Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan 

(LSIK) K’Willy, K’Permana, T’Febhi, Ahmad, Risma, Nova, Rizal, Dini, 

Fauzi, Melly, Diden dan Zahra. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya 

selama berkuliah maupun kegiatan di laboratorium.  

10. Kang Rusdi Raisa, ST. selaku owner perusahaan D’Russa yang telah 

memberikan kesempatan untuk meneliti tugas akhir ini diperusahaan. 

Rekan-rekan di D’Russa kang Arsa, jaka, leiga dan aka terimakasih atas 

dukungan dan bantuannya. Karyawan D’Russa A Ajang, A Obar, A Dani, 

Teh Ai dan semuanya terimasih atas bantuannya dalam pengambilan data 

dalam penelitian tugas akhir ini. 
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11. Pelatih dan teman-teman Keluarga Olahraga Tarung Derajat Satlat Unisba 

Kang Damar, Kang Elva, Kang Fuad, Kang Yogi, Kang Zendra, Vicky, 

Dina, Bem, Fen, Yaya, Aldi, Yoga, Idam, Ginza, Harley, Irfan, Haryo dan 

semua anggota yang tidak bisa disebutkan terimakasih banyak atas 

perhatian, dukungan dan masukannya. BOX !!! 

12. Rekan-rekan Kopasus bontenk, miing, fiqih, jakmul, halim dan gojay. 

Terimakasih banyak atas perhatian dan dukungannya, selalu menjadi 

pendengar setia segala masalah-masalah yang ada serta memberi masukan-

masukan yang berarti. Elhombloooo… 

13. Dan semua keluarga besar serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat di 

sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan-dukungannya. 

Akhir kata, harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Atas segala perhatian serta 

kesediannya untuk membaca penulisucapkan terima kasih. 

Billahittaufiq wal hidayah, Wassallamua’alaikum Wr. Wb 

Bandung,  Agustus 2014 

 

 

           Penulis 
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