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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena hanya atas segala 

rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga pada akhirnya dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul: “PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI PADA PRODUKSI RAJUT”.  

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan dalam 

menempuh ujian sarjana pada fakultas teknik jurusan teknik industri yang 

bermanfaat bagi penulis di dalam mengatasi kesulitan yang terjadi pada saat 

penyusunan skripsi ini. 

 Berbagai hambatan dan kesulitan selama penyusunan tugas akhir ini 

akhirnya dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan yang sangat berharga 

dari berhagai pihak Selanjutnya tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Nur Rahman As’ad, ST., MT., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri. 

2. Bapak Agus Nana. S.T., M.M. dan Bapak Djamaludin. Ir., MBA, yang telah 

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Industri yang telah memberikan  

ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dalam rahmat 

dan lindungan Allah S.W.T. Sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat 

bermanfaat dikemudian hari. 

4. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan 

dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang 

tercinta, Ayahanda H. Drs Robin S. Sarbini M.Sc dan Ibunda Yeni Heryani 

serta kakak dan adik penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan 
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pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do’a restu, nasihat dan petunjuk 

dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi 

kelanjutan studi penulis hingga saat ini. 

5. Kawan-kawan, adik kelas dan senior Mahasiswa Teknik Industri khususnya 

kawan-kawan seperjuangan Jurusan Teknik Industri angkatan 2010 dan 

sahabat sejati, yang selalu memberikan support kepada penulis. 

6. Keluarga besar Asisten Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan yang 

selalu memberikan ide dan waktunya untuk saling bertukar pikiran. 

7. Seseorang terdekat dan terkasih, yang selalu mendukung penyelesaian tugas 

akhir.  

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

guna penyempurnaan  tugas akhir ini. Semoga amal baik dari semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan 

balasan pahala dari rahmat Allah S.W.T dan apa yang telah ditulis dalam tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal alamin. 

Billahittaufiq wal hidayah, Wassallamulfalaikum Wr. Wb 

 

Bandung,  September 2014 

 

 

                           Penulis 
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