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KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dimana berkat anugerahNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Persaingan Pakaian Muslim Di 

Cimahi dengan Menggunakan Correspondence Analysis dan SWOT (Studi Kasus 

di Toko Nindy Shop Cimahi Mall)”. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik 

untuk mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) pada Program Studi Teknik Industri, 

Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari 

bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan – masukan kepada 

penulis. Oleh karena itu, penuliskan mengucapkan rasa terimakasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahNya penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini 

2. Papa dan mama, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih 

sayang, terima kasih pula untuk semua pengorbanan baik moral maupun 

materi yang diberikan kepada penulis. Semoga gelar S-1 ini dapat membuat 

papa dan mama bangga. 

3. Kedua adik penulis, Pramita Widiyastuti dan Panji Triwibowo yang telah 

mendukung dan memberi semangat serta doa. 

4. Ibu Christina, S.T, M.T, sebagai ketua program studi Teknik Industri dan 

sebagai dosen KBK Manajemen untuk menguji validitas konstruk yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sampai dengan 

Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Yulianti, ST., MT. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan sabar sampai laporan 

Tugas Akhir ini selesai tepat pada waktunya. Maafkan apabila selama 

membimbing, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun 

tidak. Tuhan memberkati selalu. 



 

 

6. Ibu Ir. Christina Wirawan, M.T, sebagai dosen KBK Manajemen untuk 

menguji validitas konstruk yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk 

membimbing penulis sampai dengan Tugas Akhir ini. Terimakasih ibu sudah 

mau mendengarkan curahan hati saya dan terimakasih atas nasehat serta 

motivasinya. Tuhan memberkati selalu. 

7. Ibu Melina Hermawan, S.T, M.T, sebagai dosen KBK Manajemen untuk 

menguji validitas konstruk dan dosen penguji yang telah meluangkan waktu 

dan pikiran untuk membimbing penulis sampai dengan Tugas Akhir ini. 

8. Bapak Arif Suryadi, S.T, M.T, sebagai dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sampai dengan 

Tugas Akhir ini. 

9. Bapak Jimmy Gozaly, S.T, M.T, sebagai dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sampai dengan 

Tugas Akhir ini. 

10. Bapak/Ibu dosen pengajar pada program studi Teknik Industri yang telah 

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang begitu berharga. 

11. Semua staff Tata Usaha Teknik Industri, yang telah banyak membantu 

dalam urusan administrasi akademik selama penulis melaksanakan studi di 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

12. Pihak toko Nindy Shop, yang sudah mau meluangkan waktu sehingga 

penulis dapat memperoleh informasi yang berguna, terutama Ibu Sri Wahyuni 

yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di toko Nindy 

Shop. Semoga hasil penelitian Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi toko 

Nindy Shop. Maafkan apabila ada kesalahan-kesalahan penulis baik yang 

disengaja maupun tidak. 

13. Teman baik penulis Cabai Cantiks (Yanti Martina Valentine, Lydia Ratna 

Uli Siregar, dan Givanny Marrestha) yang selalu mengerjakan tugas bersama-

sama, menyelesaikan semester demi semester dengan penuh semangat dalam 

menjalankan kuliah ini. Terimakasih sudah hadir di dalam sejarah hidup 

penulis. Sukses buat kalian semua! 

14. Teman baik penulis KF (Eka Fauziah Muhtar, Amd.KL, Anindita 

Saraswati, S.M, Yuliyanti, Rachmi Aulia, Mayangsari Nur A, S.T dan Mutia 



 

 

Utami, S.T) terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan 

untuk cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terimakasih sudah menjadi 

teman yang selalu saling mendukung selama 6 tahun persahabatan ini. 

15. Rekan seperjuangan Industri, anak-anak angkatan 2012 kelas C 

terimakasih atas dukungan dan semangat kalian karena selama kuliah di 

Industri saling support satu sama lain. Sukses buat kalian semua untuk 

kedepannya. 

16. Stevan, S.T, Willy Indrawan S.T, Afreza Luthfi Fadhil, Sonny Riadi S.T, 

Roberto Spasky S.T, Violeta Latusia Puspitasari, Richo Edward S.T, Liana 

Indira terimakasih karena sudah selalu menyemangati, memberi solusi saat 

saya stuck dan tidak pernah bosan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan penulis. Terimakasih banyak ya kaliaaaan. Sukses selalu buat kalian. 

17. Semua responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

18. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini tidaklah sempurna 

seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu pula dalam penulisan ini, 

apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memotivasi penulis agar 

dapat memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini. Akhir kata, penulis berharap agar laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pembacanya. 
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