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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta hidayah nya kepada penulis sehingga 

dapat menyelasaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI 

METODE DMAIC UNTUK MENGURANGI TINGKAT BUSA PRODUK 

ACRONAL 7599 DI PT BASF”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat 

dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu untuk jurusan Teknik Industri di 

Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Shalawat teriring salam juga tak lupa penulis curahkan kepada Rasulullah  

Muhammad SAW, pemimpin umat Islam dunia dan akhirat. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu 

menyelesaikan laporan kerja praktek ini, khususnya kepada : 

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, 

semangat, dan doa yang tiada hentinya di panjatkan untuk anaknya. 

2. Istri dan keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat  

3. Dr. Erry Rimawan, MBAT selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah 

membimbing penulis selama proses pengerjaan tugas akhir. 

4. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Kepala Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana 

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah membagikan ilmunya, pengalaman 

serta motivasi kehidupan, disisi lain penulis juga sangat berharap akan 

keberkahan ilmu yang sudah diajarkan. 

6. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri 2014 Universitas Mercu Buana 

yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. 

7. Seluruh pihak yang membantu penulis selama proses kerja praktek yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih 

jauh dari kata sempurna melihat banyaknya keterbatasan dalam pembuatan dari 

laporan ini, baik secara materi maupun teknik penyajiannya, mengingat masih 

kurangnya pengetahuan serta pengalaman penulis, maka dari itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun selalu penulis harapkan guna kesempurnaan dan pembelajaran 

ke depan yang lebih baik.  

Semoga laporan ini bisa mendapat tempat dan manfaatnya untuk Universitas 

Mercu Buana khususnya Fakultas Teknik Industri dan rekan–rekan mahasiswa untuk 

menambah Ilmu Pengetahuan. 
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