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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan karena atas segala rahmat dan karuni-Nya 

penulis menyelesaikan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul : “ANALISIS 

PEMILIHAN ALTERNATIF ARMADA UNTUK PENGANGKUTAN BARANG 

BEKAS STUDI KASUS DI PD AM JAYA”. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah 

sebagai syarat memenuhi sidang akhir untuk memperoleh gelar strata 1 (satu) teknik pada 

program studi Teknik Industri Fakultas Teknik di Universitas Widyatama, Bandung. 

 

Penelitian ini ingin mengetahui dan menguji pengaruh pemilihan alat transportasi yang 

digunakan untuk pendistribusian dari suatu barang, sehingga dapat ditentukan kombinasi alat 

transportasi dan cara penyediaannya dengan menggunakan perhitungan pemindahan barang 

untuk didapat biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan. 

 

Mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan-bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Yang terhormat Bapak Didit Damur Rochman, S.T.,M.T., selaku ketua Jurusan Teknik 

Industri Universitas Widyatama Bandung. 

2. Yang terhormat Bapak Setijadi, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan petunjuk, masukan, koreksi serta nasihat dalam 

menyusun laporan tugas akhir ini. 

3. Yang terhormat segenap pimpinan dan staf pengajar Fakultas Teknik Jurusan Teknik 

Industri Universitas Widyatama. 

4. Teman-teman angkatan 2008 di Jurusan Teknik Industri Universitas Widyatama untuk 

setiap dukungannya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

5. Yang terhormat Bapak, Ibu orang tua, dan kakak-kakak yang telah memberikan dorongan 

dan doa restu, baik moral maupun material selama penulis menuntut ilmu. 

6. Ucapan terima kasih penulis kepada Legi Lestari S.T, Yang telah banyak memberikan 

bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik 

yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. 

 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak, khusunya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, 

semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.  

 

Bandung,     Oktober 2012 

    Penulis, 

 

 

(Alam Akbar) 

 

 

 

 


