
 ii

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Faktor-faktor Lokasi Terhadap Lokasi Strategis dan Penentuan Lokasi Pusat Distribusi 

Pupuk Urea”. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Sarjana Strata-1 pada Program Studi Teknik Industri Fakultas 

Teknik, di Universitas Widyatama, Bandung. 

Penyusunan dan pembuatan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi 

persyaratan akademik dalam mencapai gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Teknik, Jurusan 

Teknik Industri, di Universitas Widyatama Bandung. Segala keterbatasan pengetahuan, 

kemampuan, informasi dan pengalaman yang dimiliki banyak kekurangan dan masih jauh 

untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran, baik kritik maupun 

saran yang bersifat membangun sangatlah membantu penulis sebagai suatu pebaikan dan 

dapat menambah pengetahuan yang sangat berguna di masa yang akan datang. 

Sejak persiapan penelitian sampai dengan rampungnya penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu, dalam 

kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada:  

1. Ibu Yani Iriani Dra. M.T., sebagai dosen pembimbing laporan tugas akhir yang telah 

banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

2. Bapak Setijadi, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas 

Widyatama. 

3. Bapak HG.Eviyanto.AD.SAB yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis di 

lapangan saat melakukan tugas akhir di PT Pupuk Kujang. 

4. Segenap pimpinan dan staf pengajar Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri 

Universitas Widyatama. 

5. Segenap karyawan di PT Pupuk Kujang Cikampek yang telah banyak membantu 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam menyusun laporan tugas akhir ini. 

6. Kepada kedua Orangtua saya, Papah dan Mamah tercinta yang telah membesarkan 

saya dan telah membimbing dan mengarahkan saya, sehingga saya dapat menjadi 

seperti sekarang ini. Dan juga yang telah mendukung dan memberikan fasilitas yang 
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saya perlukan dalam kuliah, sehingga saya dapat berkuliah dengan baik, saya 

bersyukur buat doa dan kasih sayang yang telah diberikan berlimpah. 

7. Dewinda Sophia untuk waktu, do’a, semangat, perhatian, kasih sayang, kesabaran, 

kritikan, serta dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Terima 

kasih untuk semuanya. ”Love you”,too....” 

8. Thank’S banget buat my friend ”Hari / Pam’s”  dan tim kujang ”popy” yang selalu 

mengingatkan untuk mengerjakan laporan ini. 

9. Anak – anak TI’03, yang selalu memberi dukungan lewat doa, dorongan semangat dan 

kasih sayang serta dukungan secara materi. Terima Kasih. 

10. Teman-temanku Jurusan Teknik Industri dan teman seperjuangan dalam menyusun 

tugas akhir ini ”Tony Harjanto dan Ibnu Dwiyanto” dan yang ada di Universitas 

Widyatama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

11. Semua teman baruku di kosan Suka Rapih V, E-win, Ai, Andri, Lili, Aef, Giatno, 

Piyan, Rio, yang sering membuat santai ketika stress datang. 

12. Semua rekan seperjuangan Road Race, Iyonk, Fiyan, Jose, Tulang, D-Roy, Mas Del, 

anak-anak RJM, BBS, AH Jaya, Surya Agung, Lontong Balap, HAS Racing, WMR 

dan semuanya yang telah memberikan semangat berjuang yang tiada henti, tidak lupa 

Bapak-bapak  Pelatih yang telah menempa hingga terbentuk kepribadian dalam diri 

penulis, Nuhun nya!! 

 

 

Akhir kata, penulis berharap agar laporan tugas akhir ini dapat berguna dan 

menambah wawasan ilmu pembaca. 

 

 

Bandung,  Januari 2009 

Penulis, 

 

 

Defy Septiyanto 

 

 


