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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “ Pemilihan Rute
Terpendek Pendistribusian Beras Ke Lotte Shopping JABODETABEK
Menggunakan Algoritma Floyd- Warshall ” dapat diselesaikan dengan baik. Tugas
Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik
mengerjakan Universitas Esa Unggul.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bantuan , doa dan
dukungan yang besar dan sangat berharga dari orang-orang sekitar penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kesempatan yang sama, penulis ingin
menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan anugerah, kemurahan kasih
kepada penulis sehingga penulis diberikan kelancaran dalam penulisan Tugas
Akhir ini.

2. Kedua orang tua penulis yang setiap harinya berdoa tiada henti, mengingatkan
dan memberi semangat dari awal penulisan hingga selesainya Tugas Akhir ini.

3. Bapak Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT, Ph.D , selaku Wakil Rektor Bidang
Riset, Pengembangan dan Inovasi juga selaku dosen pembimbing Tugas Akhir
penulis, berkat dukungan dan kepercayaan dari beliau penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir.

4. Bapak Dr. Ir. Zulfiandri, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis
sekaligus dosen penguji penulis, yang secara tidak langsung memberikan
semangat dan merekomendasikan tempat untuk penulis guna pengambilan
data Tugas Akhir.

5. Bapak Taufiqurrachman. ST., M.si selaku dosen penguji yang telah menguji
dan memberikan arahan kepada penulis.

6. Ibu Dr. Iphov Kumala Sriwana, ST., M.Si selaku Ketua Program Studi Teknik
Industri Universitas Esa Unggul yang senantiasa selalu memperhatikan
mahasiswanya.

7. Nadya Syauqillah, Ghilang Rizki Nuraprianto, Tiara Witta Gumanti dan
Yirreh Narwestu Aji , selaku sahabat penulis di Universitas Esa Unggul yang
telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Seluruh karyawan PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA khususnya
karyawan gudang.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih
yang sebesar- besarnya saya ucapkan.

Penulis mendoakan agar seluruh pihak diatas selalu diberikan rahmat dalam
lindungan serta kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa Tugas
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Akhir ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis meminta maaf apabila ada
keslahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Terimakasih .

Jakarta, 10 Januari 2020

Penulis
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