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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr. wb, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta 

salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW serta doa restu dari kedua 

orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 

Pembangunan Supply Chain Management PT.Pacific Eastern Coconut Utama. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang 

strata satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika, Universitas Komputer 

Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan. Dengan begitu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun kepada semua pihak apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang 

kurang berkenan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat kepada setiap pembacanya. 

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa dari 

semua pihak. Oleh karena itu izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya 

kepada penulis, karena seizin-Nya laporan ini dapat terselesaikan. 

2. Orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa yang tidak 

pernah putus, dan dukungan yang tidak pernah berhenti baik secara moril 

serta materil. 

3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

4. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

5. Ibu Utami Dewi Widianti, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing yang telah 

mengarahkan dan membimbing penulis selama proses pengerjaan laporan 

tugas akhir agar tugas akhir ini menjadi lebih baik. 
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6. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom., selaku reviewer dan pembimbing yang sudah 

memberikan arahan dan masukan untuk penulis agar tugas akhir ini menjadi 

lebih baik.  

7. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. selaku Dosen Wali Teknik Informatika 

4 Angkatan 2014 yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing penulis, 

Terima Kasih atas bimbingannya. 

8. Bapak Zaka Try Rachmani, Bapak Cipto Mardianto selaku pembimbing di 

tempat penelitian yaitu di PT.Pacific Eastern Coconut Utama yang telah 

memberikan segala masukan dan dukungan. 

9. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. 

10. Nita Dwinta serta teman-teman Burnok dan teman teman IF-4 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya. 

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis 

terima dengan kebaikan yang berlipat dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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