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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrohmanirrohim, 

Assalamu‟alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, 

Segala puji dan syukur kepada Alloh SWT atas berkat rahmat dan 

hidayahNya, penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Tugas akhir dengan judul “Analisa keberlanjutan usaha distribusi ban alat 

berat dengan metode multidimensional scaling dan sistem dinamis.”, disusun 

untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam jurusan Teknik Industri jenjang 

pendidikan S1 (Strata-1) Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik 

Universitas Esa Unggul. 

Tugas akhir ini merupakan sarana untuk menterjemahkan dan 

mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan oleh Universitas Esa Unggul dan 

diterima oleh mahasiswa / penulis untuk diterapkan pada dunia industri dan 

masyarakat luas. 

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini, terima kasih kepada  : 

1. Ibu dan Bapak yang tiada henti selalu mendoakan anaknya untuk menjadi 

contoh yang baik untuk masyarakat dan membanggakan orangtua. 

2. Istri dan anak-anak yang tercinta, yang telah memberikan doa, kerelaan 

waktu dan keceriaannya untuk terus memberi dukungan kepada penulis 

sehingga mampu menyelesaikan laporan ini. 

3. Dr. Iphov Kumala Sriwana, ST, M.Si  sebagai dosen pembimbing Tugas 

Akhir dan sebagai Kepala program studi Teknik Industri yang selalu 

mengingatkan dan membimbing untuk penyelesaian tugas akhir ini. 

4. Dr. Ir. Nofi Erni, MM sebagai dosen penguji dan sebagai Dekan Fakultas 

Teknik Universita Esa Unggul yang memberikan masukkan dan saran 

untuk untuk penyelesaian tugas akhir ini. 

5. Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT, Ph.D. sebagai dosen penguji yang 

memberikan masukkan dan saran untuk untuk penyelesaian tugas akhir ini. 

6. Dr. Ir. Zulfiandri, M.Si. Sebagai dosen pengajar dan tempat konsultasi 

selama kuliah di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri, Universitas Esa 

Unggul.  

7. Ir. Nixon Erzed, MT, sebagai direktur Universitas Esa Unggul, kampus 

Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. 

8. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, 

Universitas Esa Unggul. 

9. Keluarga besar mahasiswa Teknik Industri Universitas Esa Unggul, 

Harapan Indah, Bekasi. 

10. Dan pihak lain yang telah mendoakan, menyemangati, membantu penulis 

dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 
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Penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyusun tugas akhir agar 

menjadi referensi terbaik untuk pribadi dan  masyarakat luas. Dan sebagai 

manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang akan membangun dan menjadi penyemangat untuk tetap 

belajar dan menjadi lebih baik. 

Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat dikembangkan kedepan 

dengan lebih baik dan dapat bermanfaat bagi semua kalngan  khususnya  untuk 

civitas akademika di Universitas Esa Unggul. 

 
Wassalamu‟alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh. 

 
Bekasi, 17 Februari 2020 

 

 

 
Agus Faizin  
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