“KATA PENGANTAR”

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, petunjuk dan
kehendak-Nya, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya,
sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penelitian,
penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis SWOT
sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing pada CV. Idola Indonesia”.
“Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Teknik pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer
Indonesia. Penulis menyadari bahwa tidak ada suatu yang sempurna, maka
penulisan Tugas Akhir yang disusun ini masih jauh dari yang dapat dikatakan
sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang
bersifat konstruktif.”Sehingga dalam penyusunan laporan-laporan lainnya
diharapkan akan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.”
“Alhamdulillah dimana selama dalam proses penelitian Tugas Akhir ini, penulis
banyak mendapatkan dukungan baik moral dan materil dari berbagai pihak. Tanpa
itu semua, Tugas Akhir ini tidak akan dapat terlaksana. Untuk itu, pada kesempatan
ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada”:
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”

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

Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan waktu, tenaga,
kebijaksanaan, dukungan, motivasi dan nasihatnya baik dalam perkuliahan
maupun saat seminar dan sidang tugas akhir ini.”
2.

“

Ibu Diana Andriani, MM., MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang

telah memberikan bantuan, pikiran, waktu dan tenaganya serta selalu sabar
dalam mengajari penulis untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi
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dalam mengerjakan tugas akhir ini maupun pada saat perkuliahan. Terima
kasih sebesar-besarnya atas saran dan nasihatnya.”
3.

”

Ibu Julian Robecca, S.T.,M.T selaku Koordinator Tugas Akhir, yang selalu

sabar dalam menghadapi penulis di dalam penelitian tugas akhir ini.”
4.

“

Terimakasih untuk seluruh dosen program studi Teknik Industri yang telah

sudi mengajari dan memberikan ilmu yang sangat berharga disetiap
perkuliahan di kelas maupun di luar kelas.”
5.

“

Orang Tua serta keluarga yang selalu memberi motivasi serta dukungan dan

do’a demi kelancaran penelitian tugas akhir.”

Serta penulis ucapan terima kasih kepada:
1. Teman-teman seperjuangan penelitian tugas akhir M Zenner Zulfikar, Dilan
Ramadan, Kahfi serta Mulayani
2. Teman sumantri Squad serta teman-teman Blackteam yang telah mendukung
dengan tidak menggangu penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
“Akhirnya harapan besar penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi pengembangan ilmu. Khususnya bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca.
Sekian, terima kasih.”
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