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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

pimpinan-Nya selama ini, sehingga penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul 

“Usulan Pengendalian Persediaan Produk Sparepart Handphone di Toko V-Shop” 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Selama penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengalami hambatan-

hambatan, seperti salah satunya adalah dalam proses penyusunan dari laporan ini 

sendiri, penulis mendapatkan hambatan dalam segi waktu karena terdapat 

kesibukan-kesibukan penulis dalam bidang lainnya. 

Namun, berkat dukungan dan perhatian dosen pembimbing, orang tua,  

teman–teman penulis dan berbagai pihak lainnya, hambatan tersebut dapat teratasi 

dengan baik sehingga penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan 

bimbingan tersebut, diantaranya kepada : 

1. Bapak Ir. Rudy Wawolumaja, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing dan membantu dalam memberi masukan-masukan serta 

pengarahan mengenai penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir ini. 

2. Ibu Ir. Kartika Suhada, M.T. selaku dosen koordinator tugas akhir dalam 

KBK produksi, serta Bapak Victor S., S.T., M.T., Bapak David Try 

Liputra, S.T., M.T. dan juga Ibu Rainisa M. Heryanto, S.T., M.T. yang 

telah menjadi narasumber dalam seminar proposal tugas akhir, seminar isi 

dan juga sidang akhir serta telah memberikan masukan-masukan yang 

sangat berharga bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Orangtua dan keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam 

proses penyusunan laporan tugas akhir ini dalam bentuk doa. 

4. Bapak Boyke selaku pemilik dari Toko V-Shop yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir ini. 
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5. Mba Yuni selaku kepala Toko V-Shop yang telah membantu penulis 

dalam proses penelitian dan pengambilan data yang dibutuhkan untuk 

laporan tugas akhir ini. 

6. Kevin Hartono Sutanto selaku seseorang yang telah memberikan 

motivasi, semangat, masukan, saran serta dorongan kepada penulis untuk 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

7. Nadia Ariella Susanto, Jeanne Gunawan Sandjaya, Theresia Grace, 

Evelyne Christina, serta teman-teman “geng” Skrillex, selaku teman-

teman terdekat penulis yang telah memberikan dukungan serta dorongan 

kepada penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

8. Teman-teman kelas B TI Maranatha Angkatan 2013 yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini. 

9. Teman–teman penulis yang namanya tidak tersebutkan di atas tetapi telah 

membantu penulis. 

 Penulis berharap  dengan adanya laporan tugas akhir ini dapat menambah 

pengetahuan penulis, pihak perusahaan dan pembaca tentang metode 

pengendalian persediaan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selain itu, 

penulis pun berharap dengan adanya laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di program studi 

Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Akhir kata, penulis 

menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata atau hal-hal yang 

kurang bekenan terkait dengan dilakukannya penelitian ini dan terimakasih. 

     

 Bandung,    Juni 2017 
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	1323011_Cover 1
	1323011_Cover 2

