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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr,Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tepat 

pada waktunya.  

 Laporan Tugas Akhir ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana teknik pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul dari laporan Tugas Akhir yang 

penulis sajikan adalah “desain tata letak warehouse menggunakan metode dedicated 

storage dan systematic layout planning di PT. Perindustrian dan Perdagangan 

Bangkinang”. 

 Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, 

bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Ismu Kusumanto, ST, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Merry Siska, ST, MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam penulisan laporan ini. 

5. Ibu Misra Hartati ST, MT dan Bapak Harpito ST, MT sebagai dosen penguji 

Tugas Akhir, yang telah memberikan bimbingan, nasihat ataupun arahan serta 
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dukungan selama menyelesaikan Tugas Akhir, sehingga laporan ini dapat 

diselesaikan. 

6. Kepada seluruh Dosen Teknik Industri yang telah dengan ikhlas menyampaikan 

ilmunya kepada penulis.  

7. Kepada kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Saparuddin H dan Ibunda 

Erlinawati yang telah memberikan banyak dukungan moril ataupun materil serta 

doa restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.  

8. Kepada Adik Kandungku “Nurul Arafah S” terima kasih atas doa dan 

dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. 

9. Kepada satu nama yang spesial buat penulis “Syarifah Fadillah S. Pd” terima 

kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. 

10. Kepada Rekan-rekan Teknik Industri. khususnya Kelas E angkatan 2013, rekan-

rekan KKN Kelurahan Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Angkatan XL dan rekan-

rekan lainnya terima kasih atas doa serta dukungannya selama ini sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

 Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dari segi penggunaan kata-kata. 

Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun atau 

bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan tugas akhir ini serta bermanaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk 

mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. 

 Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas jasa pihak-pihak yang 

membantu di atas dan semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

        Wassalam 

         Pekanbaru, 11 Desember 2017 

 

        (Azhari. S) 


