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Penulis memanjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan gelar sarjana S1 

di universitas kristen maranatha. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memperbaiki 

sistem informasi di suatu perusahaan sehingga peneliti berharap hasil dari tugas 

akhir ini akan berguna bagi pihak perusahaan. Selama menyusun tugas akhir ini, 

peneliti telah banyak dibantu oleh pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun 

tidak langsung, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Arif Suryadi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang sudah 

memberikan arahan yang sangat bermanfaat selama peneliti melakukan 

penelitian. 

2. Jauw Chien Shin selaku pemilik perusahaan yang sudah mengizinkan 

peneliti melakukan penelitian di PT.PACIFIC. 

3. Semua karyawan PT.PACIFIC yang tidak bisa disebutkan satu per satu 

yang sudah membantu dan mau berkerja sama dengan peneliti. 

4. Jimmy Gozaly, S.T., M.T. selaku dosen KBK manajemen industri yang 

telah memberikan masukan bermanfaat ketika peneliti melakukan 

validitas konstruk. 

5. Melina Hermawan, S.T.,M.T. selaku dosen KBK manajemen industri 

yang telah memberikan masukan bermanfaat ketika peneliti melakukan 

validitas konstruk. 

6. Yulianti, S.T., M.T. selaku dosen KBK manajemen industri yang telah 

memberikan masukan bermanfaat ketika peneliti melakukan validitas 

konstruk. 

7. Seluruh dosen dan karyawan program studi teknik industri yang secara 

langsung maupun tidak langsung membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian. 



 
 

8. Merryanti selaku orang yang selalu memberikan dukungan kepada 

peneliti selama menyusun penelitian dan orang yang membantu dalam 

pembuatan daftar isi dkk. 

9. Teman-teman grup gembrot yang selalu menghibur peneliti. 

10. Seluruh teman-teman atau pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu yang sudah mendukung peneliti. 

Demikian yang bisa peneliti sampaikan, peneliti berharap tugas akhir ini nantinya 

dapat berguna tidak hanya bagi pihak perusahaan, tetapi bagi mahasiswa atau pihak 

lain yang menjadikan tugas akhir ini sebagai referensi. Terima kasih. 

 

 

    Bandung, 27 Juli 2017  

 

 

 

 

                                                                                       Jemmy Feldiana 


