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Kata Pengantar 

 

 

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT 

karena berkat karena rahmat dan karuniaNya sehingga Tugas Akhir yang berjudul 

PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN 

METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) DI PT. 

MEMOHON RIDHO ILAHI (MEMORI) dapat diselesaikan dengan baik.  

 

Kesempatan ini peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang telah 

dilakukan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, baik dalam hal penyajian isi 

materi maupun dalam sistematika penyusunan. Peneliti menyadari bahwa tanpa 

adanya bantuan, dukungan serta nasihat yang paling berharga dari berbagai pihak, 

peneliti tidak dapat menyellesaikan laporan ini dengan maksimal. Oleh karena itu 

peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kelancaran, rasa sabar, 

kekuatan, nikmat dan rahmatnya sehingga mampu menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orangtua untuk segala doa yang selalu dicurahkan tak pernah henti 

untuk kelancaran dan keberhasilan urusan anaknya, serta kaka, adik, keluarga 

besar yang selalu memberi motivasi dan kekuatan dalam menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Diana Andriani, S.T., M.M., M.T selaku Dosen Pembimbing yang telah 

sabar membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

Selalu memberi semangat dan menguatkan dari awal hingga akhir pengerjaan 

laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Agus Riyantom S.T., M.T dan Bapak Gabriel Sianturi selaku Dosen 

Penguji yang telah memberikan arahan dalam menguji Tugas Akhir ini agar 

penyusunan lebih baik. 

5. Ibu Dr. Henny, S.T., M. T selaku Ketua Program Studi Teknik Industri. 



viii 

 

6. Bapak Iyan Andriana, S.T., MT selaku Dosen Wali yang telah membantu dan 

membimbing demi kelancaran kegiatan perkuliahan. 

7. Seluruh Dosen Teknik Industri yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang berguna. 

8. The Shinta Kirana Puspa, A.Md selaku Sekretariat Prodi Teknik Industri yang 

sudah membantu dan memberi informasi perihal Tugas Akhir. 

9. Pihak PT. MEMORI yang sudah memberi kesempatan kepada peneliti 

sehingga dapat melakukan penelitian  beserta dukungan data dan waktunya. 

 

Besar harapan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 

pembaca. Demikian laporan ini disusun dan dibuat, atas segala perhatian dan 

dukungannya penulis mengucapkan terimakasih. 
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