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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-nyalah 

tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun 

penyusunan laporan ini melalui proses yang cukup lama, yaitu sekitar empat 

bulan.  
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7. Segenap Staff  & Operator PT. Maruni glass yang telah memberikan 

waktu dan data – data seputar kegiatan perusahaan selama penulis 

melakukan penelitian di Perusahaan.  

8. Staff  PT. Maruni glass yang telah memberikan waktu dan data – data 

seputar kegiatan perusahaan selama penulis melakukan penelitian di 
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10. Teman-teman Program Studi Teknik Industri Universitas Mercubuana 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata 
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mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan pada penulisan berikutnya. Sekian 

dan terima kasih.  
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