KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT.
Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswatun hasanah kita,
rasulullah Muhammad SAW dan kepada segenap pengikutnya hingga hari akhir
kelak. Karena atas segala hikmah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan
laporan Tugas Akhir yang berjudul “Forecasting untuk Perencanaan Produksi
Semikonduktor (studi kasus di PT. UTAC Manufacturing Services
Indonesia)”.
Penyusun menyusun Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat
dalam kelulusan sarjana di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Widyatama Bandung. Laporan Tugas Akhir ini berisi hasil
pengamatan penyusun dari permasalahan yang ada di tempat studi kasus.
Dalam menyusun laporan ini, penyusun menghadapi berbagai kendala
yang menyulitkan penyusun dalam menyelesaikan penyusunan laporan Tugas
Akhir ini. Namun atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, kendalakendala tersebut dapat penyusun atasi. Oleh karena itu, penyusun ingin
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua penyusun, bapak Misdi dan ibu Rukisah yang
senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan
kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan
Tugas Akhir ini.
2. Yayat Supriatna sebagai saudara kandung yang selalu memberikan
bantuan dan motivasi kepada penyusun.
3. Ibu Fitrah Rumaisa, S.T., M.Kom sebagai pembimbing penyusun
dalam

menyusun

Tugas

Akhir

ini,

yang

senantiasa

sabar

membimbing dan memberikan motivasi kepada penyusun dalam
menyusun laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Oktri M. Firdaus, M.T, selaku Dekan Fakultas Teknik,
Universitas Widyatama.
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5. Ibu Sriyani Violina S.T., M.T., selaku ketua Prodi Teknik
Informatika, Universitas Widyatama.
6. Sahabat-sahabatku satu kelas di Reguler-B2 yang selalu bersamasama menjalani susah dan senang selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen pengajar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Widyatama atas bekal ilmu dan bimbingan yang telah
diberikan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Bapak Dani yang memberikan penyusun bantuan dalam urusan
administrasi perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang turut membantu dan memberi semangat dalam
penyusunan laporan Tugas Akhir ini Regina Nurul Gunawati, Rian
Husen, Fanny Mutia Suci Febrianti, Dian Fauzia, Didin Jahrudin,
Febby Firmansyah, dan Ridho Prayudi.
10. Rekan-rekan di tempat kerja yang memahami dan memberikan
motivasi kepada penyusun dalam penyusunan laporan Tugas Akhir
ini.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah
memberikan bantuan, dorongan dan motivasi kepada penyusun dalam
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat dan berguna bagi penyusun,
para pembaca dan dapat di sempurnakan pada penelitian selanjutnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung,

Desember 2015
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