KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk,
kekuatan, kecerdasan, semangat yang tinggi dan rahmat-Nya, sehingga laporan
tugas akhir ini dapat terlaksanakan dengan baik. Laporan magang ini merupakan
salah satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Mercu Buana.
Selama pelaksanaan kerja praktek dan penyelesaian laporan ini, penulis
mendapat bantuan, dukungan dan pengorbanan dari berbagai pihak. Untuk itu
penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsungnya
kehidupan di alam semesta ini, memberikan izin hambanya untuk
menyelesaikan tugas Kerja Praktek.
2. Orang tua, Ibu & Bapak atas doa dan mendukung saya baik secara moril
maupun finansial, terima kasih banyak motivasi dan semangatnya.
3. Ibu Dr.Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi
Teknik Industri Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Ir, Herry Agung Prabowo, M.Sc selaku pembimbing yang
mendukung memberi bantuan kepada penulis dalam menyusun laporan
ini.
5. Bapak Sigit Budianto selaku pembimbing kerja praktek di Education
Section P.T NOK INDONESIA yang telah mengarahkan dalam
pelaksanaan dan pengambilan data selama Kerja Praktek.
6. Bapak Adi Rusdi selaku Manager Maintenance Section P.T NOK
INDONESIA yang telah bersedia menerima untuk pelaksanaan Kerja
Praktek.
7. Bapak Dindin Komarudin yang telah membantu dalam pengambilan data
selama kerja praktek.
8. Ibu Nabilla Gustiviana yang telah membantu dalam pengambilan data
selama kerja praktek.

9. Kepada Sahabat INPALA Terimakasih atas diskusi dan canda tawanya
selama ini.
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10. Kepada kawan-kawan Teknik Industri 2013 Universitas Mercu Buana
yang telah memberi dukungan kepada penulis.
11. Dan pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyusun
laporan ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat dikembangkan lebih jauh
lagi, maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak untuk memberikan
kritik dan saran terhadap laporan Tugas Akhir ini agar lebih baik untuk kedepannya
nanti. Penulis berserah diri kepada ALLAH SWT, semoga yang penulis lakukan ini
mendapatkan berkah dan ridho-Nya Amin.

Jakarta, 11 Februari 2018

(Fiqriansyah)
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