KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis
dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan baik pada PT. Artha Pangan Sentosa.
Laporan ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kerja
praktek bagi mahasiswa Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana
Jakarta pada dunia kerja dalam meningkatkan kualitas dan peran serta mahasiswi dalam
pembngunan nasional
Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya
laporan Kerja Praktek ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta pembimbing dari
berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun material. Oleh Karnanya, penulis ingin
menyampaika ucapan terima kasih antara lain kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya hingga akhirnya
laporan kerja prktek ini telah terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Hady Soedarwanto, ST, MDs Ketua Program Studi Desain Produk,
Universitas Mercu Buana Jakarta.
3. Bapak Dena Anggita, S.DS, MDs selaku pembimbing, terima kasih untuk
bimbingan kerja praktek yang sangat berguna bagi penulis.
4. Bapak Lelo, ST, MDs koordinator kerja praktek jurusan desain produk UMB
5. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat
6. Teman –teman seperjuangan di kampus
7. Semua pihak yang tidak tersebutkan namanya satu persatu.
Penulisan Laporan Kerja Praktek (KP) atau Praktek Profesi ini di susun dengan
sebaik-baiknya, namun bila mana ada kekurangan di dalam penyusunan laporan kerja
peraktek ini atau masih jauh dari sempurna, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya
membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Tidak pula harapan penulis semoga
Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu
pengetahuan bagi penulis sendiri
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menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada laporan ini. Oleh
karena itu mahasiswa mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang
dapat membangun mahasiswa. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan
untuk penyempurnaan penyusunan laporan kerja praktik selanjutnya.
semua.

Akhir kata semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi kita

Jakarta, 1 November 2017

Vera Mauliana
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