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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan hikmat dan petunjuk-Nya, kekuatan, semangat yang tinggi dan 

rahmat-Nya, sehingga laporan kerja praktek ini dapat dibuat dan terlaksana. 

Laporan Kerja Praktek ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan di 

Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. 

Selama pelaksanaan kerja praktek dan penyelesaian laporan ini, penulis 

mendapatkan bantuan, dukungan dari berbagai pihak yang membantu sepanjang 

melaksanakan kerja praktek selama satu bulan. Untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi hikmat dan kehidupan serta 

rahmat-Nya sehingga penuls dapat melaksanakan dan menyelesaikan 

laporan Kerja Praktek ini. 

2. Keluarga ku tercinta, Ayah, Ibu, dan Rizal yang telah senantiasa sabar dan 

selalu memberikan dukungan yang sangat berarti bagi penulis baik doa 

maupun materil. 

3. Bapak Dimas Novrisal ST, MT selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, kritik serta saran yang berguna dalam penyusunan laporan 

kerja praktek ini. 

4. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir, MT selaku Koordinator Tugas Akhir. 

5. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir, MT selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana. 

6. Bapak Rakhmat Wijayanto Selaku Owner Ko.Lo (Kopi Lokal) telah 

mengizinkan untuk melakukan penelitian di Ko.Lo (Kopi Lokal). 

7. Bapak Dimas Chairul Sikado selaku Direktur Ko.Lo (Kopi Lokal) yeng 

telah membantu memberikan arahan dan pengetahuan dalam penulisan ini. 
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8. Bapak Kresno Bramantyo selaku manajer area Ko.Lo (Kopi Lokal) yang 

telah membantu membimbing dan memberi pengetahuan manajemen 

perusahaan. 

9. Dan pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyusun 

laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi karena masih banyak 

kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis 

harapkan demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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