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Industri dan sekaligus Koordinator Tugas Akhir yang sudah memberikan 

saran yang bermanfaat dalam penyusunan tugas akhir 

3. Bapak Dr. Erry Rimawan, MBA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, kritik serta saran yang bermanfaat dalam penyusunan tugas akhir 
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4. Bapak Padmawidjaja selaku Manager HRD PT. Masolikalerindo Perkasa 

yang telah membantu, mengarahkan dan memberikan kesempatan untuk 

melakukan penelitian di PT. Masolikalerindo Perkasa. 

5. Ibu Nani Agustini selaku Finance PT. Masolikalerindo Perkasa yang telah 

memberikan bimbingan dan membantu untuk menyelesaikan penyusunan 

tugas akhir. 

6. Bapak Mad Arip selaku Kepala Produksi PT. Masolikalerindo Perkasa yang 

telah memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai proses produksi. 
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7. Bapak Lukito selaku kepala Quality Control yang telah memberikan 

kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai pengujian sampel di 

laboratorium Quality Control. 
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kandung yang telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi. 
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motivasi dan membantu menyusun tugas akhir. 

12. Teman-teman seperjuangan saya yaitu yuli, afifah, aam, annisa, dan junita 

yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 
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