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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. 

Tugas Akhir yang berjudul “ Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Jumlah Pemesanan Barang Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno Studi Kasus : 

PD. Garsel Shoes Bandung “ ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat akademik untuk kelulusan jenjang studi Strata Satu ( S1 ) di Program 

Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, atas segala do’a dan dukungan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

2. Siti Masitoh, istri tercinta yang selalu setia mendampingi dan dukungan 

yang diberikan kepada penulis. 

3. Anak – anak tercinta, Khansa Cendekia Putri, Muhammad Aufa Asy-

Syafiq dan Muhammad Rasyid Ridho dengan tingkahnya yang selalu 

memberikan keceriaan kepada penulis. 

4. Bapak H. Moch. Andi Sutadiwangsa sebagai pimpinan perusahaan PD. 

Garsel Group. 

5. Bapak Deddy Koesnadi, SH sebagai Manager HRD yang telah banyak 

memberikan kebijakan waktu kepada penulis.  

6. Seluruh  rekan - rekan kerja di PD. Garsel Group yang telah banyak 

memberikan dukungan kepada penulis. 

7. Ibu Falahah, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

masukkan dan arahan terhadap penulis. 



8. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Widyatama. 

9. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Teknik Informatika Universitas 

Widyatama yang telah memberikan ilmu dan wawasan baru penulis. 

10. Rekan - rekan di Teknik Informatika Universitas Widyatama Bandung. 

11. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis menyadari dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan sekali masukan, kritik, dan 

saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan. 

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 
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