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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kehendak dan segala anugerah-Nya 

yang telah memberi kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek. Shalawat dan salam penulis 

panjatkan untuk nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. 

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan 

kerja prkatek yang berjudul “KONTROL AUTO PACKING 3 STATION 

MENGGUNAKAN PLC HMI AUTONICS LP-S070 (Programmable Logic 

Controller Human Machine Interface) Di PT United Can Company,Ltd” yang 

disusun untuk memenuhi persyaratan mata kuliah kerja praktek Jurusan Teknik 

Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 

sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaian laporan kerja praktek ini.  Oleh 

karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Fadli Sirait, S.Si, MT selaku Koordinator laporan kerja praktek yang 

sudah memberikan arahan dan masukan bagi penulis. 

2. Bapak Triyanto Pangaribowo, ST, MT selaku dosen pembimbing, terimakasih 

yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan masukan-masukannya bagi 

penulis. 

3. Kepada Orang tua dan saudara-saudara tercinta penulis yang telah 

mendukung dan mendoakan selalu serta memberikan dukungan agar penulis 

dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

4. Bapak Irwan Purnama Esada selaku pembimbing penulis yang banyak 

membantu penulis memperoleh banyak teori serta prakteknya. 

5. Bapak Hedy Hendarin, ST selaku manager Departemen Electrical 

Engineering PT United CaCompany, Ltd. yang   memberi    kesempatan  

melaksanakan kerja praktek. 

6. Semua pihak PT United Can Company, Ltd. ( yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu ), tempat pelaksanaannya kerja praktek ini. 

7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 
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Akhir kata penulis berharap Allah swt berkenan membalas segala 

kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. 

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini tentu masih 

terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun 

penulisannya. Namun, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan masukan yang bijak.  

 

 

Jakarta,    Desember 2017 

 

            

           (Muchammad Misbah Chumaidi)
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