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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memberi rahmat dan 

hidayah-Nya, serta memberikan kesehatan lahir dan batin selama menjalankan 

Kerja Praktek. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

Allah SWT dan rahmat bagi Nabi Muhammad SAW. Berkat ridho Allah SWT, 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini dengan judul “Penerapan 

Metode Peramalan (Forecasting) Pada  Persedian Material Sepatu Upper New 

Balance Di PT.Saedong Indonesia” untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan lulus kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada jurusan Teknik Industri, 

Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Dengan penyusunan Laporan 

Kerja Praktek ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baik bagi 

penulis sendiri maupun pembaca. 

Penyususan Laporan Kerja Praktek ini bisa berjalan lancar tidak lepas dari 

adanya bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis dengan tidak mengurangi rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua, yang telah mendidik, dan tak kenal lelah memberi 

motivasi, dukungan moril maupun materil, sehingga sampai saat ini bisa 

berkuliah dengan baik dan lancar. 

2. Rahma Dhona dan Muhammad Dzaky Jamail, adik yang penulis sayangi, 

yang selalu memberikan suntikan moril dan semangat dalam menyusun 

Laporan Kerja Praktek. 

3. Dr. Zulfa Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Industri yang 

selalu membimbing, serta memberikan saran di perkuliahan. 

4. Igna Saffrina Fahin, ST., M.Sc selaku koordinator Kerja Praktek yang telah 

mengarahkan dan membimbing dalam pelaksanaan Kerja Praktek. 

5. Fauzan dan bapak Damianus Manao (PPIC Manajer) selaku pembimbing 

Kerja Praktek selama di PT. SAEDONG INDONESIA II yang telah 

mengarahkan dan membimbing dalam pengumpulan data selama Kerja 

Praktek. 
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6. PT. SAEDONG INDONESIA II dan seluruh staff terutama Mba Devi, dan 

Mba Iinyang telah memberikan izin untuk melaksanakan kerja praktek dan 

memberikan banyak informasi terkait dengan proses kerja yang dilakukan 

di perusahaan tersebut. 

7. Igna Saffrina Fahin, ST., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar 

dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek. 

8. Taman teman satu kost dan satu tempat perusahaan selama saya 

melaksanakan Kerja Praktek tersayang, Aam dan Agustina. 

9. Rekan-rekan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Jakarta, 

angkatan 2015, Terutama untuk yang tersayang, Ica, Afifah, Junita, Aam, 

Tina, dan lain lain, atas motivasi dan kerjasamanya serta kekompakan yang 

terjalin sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek. 

10. Keluarga Besar UKM Taekwondo Universitas Mercu Buana, Jakarta, atas 

motivasi dan kerjasamanya serta kekompakan yang terjalin sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek. 

11. Keluarga Besar Teknik Industri (KBTI) Universitas Mercu Buana, Jakarta, 

,atas motivasi dan kerjasamanya serta kekompakan yang terjalin sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek. 

12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja 

Praktek ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Kerja 

Praktek ini. Akhir kata, semoga Laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi kita 

semua. 
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