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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS USULAN IMPLEMENTASI 

SIX SIGMA  UNTUK MENGURANGI KECACATAN PRODUK CABINET DI 

DALAM GUDANG PT POS LOGISTICS INDONESIA”. Tujuan dari penulisan 

ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada Program 

Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Widyatama, Bandung.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat masih 

terbatasnya pengetahuan, dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dimasa 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 ucapan terima kasih yang tulus kepada : 

1. Bapak Didit Damur Rochman, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri Universitas Widyatama dan juga selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan petunjuk, 

koreksi serta nasihat dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2. Segenap pimpinan dan staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Teknik 

Industri Universitas Widyatama. 

3. Direktur Keuangan dan SDM Bapak Munawar Ainy, S.E., M.M. dan Vice 

President Bapak Joko Tavianto, S.E. di PT. Pos Logistic Indonesia yang 

telah menjadi pembimbing selama pelaksanaan magang dan juga sekaligus 

membantu dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh penulis. 

Teman-teman bimbingan Ahmad Sobirin dan Galih Riesta Shakti yang 

selalu bekerjasama dan turut memberi semangat danmotivasi untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini 
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4. Seluruh teman – teman seperjuangan Program Studi Teknik Industri 

Angkatan 2011, yang telah bersama-sama kurang lebih 4 tahun yang saling 

mengingatkan dan mendukung untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu. 

 

Akhir kata, penulis berharap agar laporan studi lapangan ini dapat berguna dan 

menambah wawasan ilmu pembaca. 
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