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KATA PENGANTAR 

 
 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang berjudul “Analsisi dan 

Usulan Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus: PT.Insan 

Muda Berdikari, Cisarua, Cimahi)”   dengan baik dan tepat waktu. Laporan tugas 

akhir ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademik dalam mencapai 

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

Universitas Kristen Maranatha, kota Bandung. 

 Dalam penulisan tugas akhir tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik 

aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajkikan. 

Semua ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari 

bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik 

dan saran yang membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang. 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada: 

1. Tuhan Yesus, hanya karna Anugrahnya bisa sampai hari ini.  

2. Keluarga, terutama untuk Mamah dan Bapak penulis yang terus mendoakan 

serta memotivasi agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Ibu Melina Hermawan, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah 

menyisihkan tenaga dan pikiran, serta meluangkan waktu untuk 

membimbing  penulis dengan adanya pemberian saran dan masukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Ibu Christina, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Industri 

Universitas Kristen Maranatha dan selaku Dosen Penguji yang telah 

meluangkan waktu, memberikan kritik dan masukan kepada penulis. 

5. Ibu Elty Sarvia , S.T., M.T. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan 

waktu, memberikan kritik dan masukan kepada penulis. 

6. Bapak Arif Suryadi, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji yang telah 

meluangkan waktu, memberikan kritik dan masukan kepada penulis. 
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7. Ibu Yulianti, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan 

waktu, memberikan kritik dan masukan kepada penulis. 

8. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknik Industri Universitas Kristen 

Maranatha yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat yang berkaitan 

dengan keilmuan Teknik Industri sehingga penulis dapat menerapkannya di 

dunia kerja. 

9. Bapak Ilham selaku pemilik PT. Insan muda berdikari yang telah 

mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian tugas akhir ini. 

10. PMK Kollose Marantha yang terus mendoakan dan memberi semangat 

11. Teman-teman terdekat penulis yaitu Johan, Vionita, Holin Brolin, , Merdyta 

Yuni, Esra Samosir, Hendri, Mochamat Rangga, Ribka, Felix, Mei, Bang 

Andre, Bang Rio,   yang telah mendukung, menyemangati, dan mengganggu 

pengerjaan tugas akhir ini. 

12. Teman-teman teknik industri dan pihak-pihak lain yang terkait secara 

langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebut satu 

persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. 

13. Esra Samosir yang sudah terus mendoakan dan memberi semangat, yang 

setia mendesak agar Tugas Akhir ini cepat selesai agar cepat nikah. 

 

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan juga orang lain. 

  

                                                                            Bandung,  9 Januari 2018 

 

 

(Indra wijaya) 
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