KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah
satu syarat kelulusan mata kuliah Tugas Akhir. Penulis berharap Tugas Akhir ini
dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan Sidang Tugas Akhir.
Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan
dorongan serta do’a yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik secara moril
maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis
mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan Tugas
Akhir ini :
1. Alm Ibu saya, yang sudah memberikan do’a, nasehat dan bimbingan moral
maupun materil semasa hidupnya.
2. Saudari Dhico Imtinan Setyowati yang telah memberikan saya motivasi dan
memberikan waktunya untuk menemani saya dalam menulis Tugas Akhir
ini
3. Dr. Zulfa Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Industri yang
selalu membimbing, serta memberikan saran di perkuliahan.
4. Indra Almahdy,Ir.,M.sc selaku pembimbing kerja praktek, sehingga penulis
mendapatkan arahan dan masukkan selama menyelesaikan laporan hingga
sidang kerja praktek
5. Bapak Maulana selaku factory manager di pabrik simetri dan pembimbing
dilapangan, terima kasih atas arahannya
6. Bapak Donar selaku pembimbing dilapangan, terima kasih atas arahannya
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7. Bapak Agus Sudjito,Ir selaku wali dan terima kasih telah diterima di
kediamannya selama penulis melakukan kerja praktek
8. Ibu Ratna Indrajani , selaku wali dan terima dan terimakasih atas semua
nasehatnya selama saya melakukan pendidikan di universitas mercu buana
9. Untuk seluruh jajaran Divisi gudang material terutama untuk Mas Tumi,
selaku supervisor gudang material, Bapak Raharjo
10. Untuk Soleh Hakim Ansori terima kasih telah menjadi rekan bahkan kolega
selama penulis melakukan kerja praktek di PT.Sinar metrindo perkasa
11. Untuk Galih, Anisa, Sarah, Beny , Anisa Hidayati, Dwiky, Fera, Agnes ,
Anggun , Prima, Febrian, M. Reza, Facreza, Toto, Brian, Klinsman terima
kasih untuk segalanya semoga persahabatan kita ini bisa tetap terjaga
sampai maut yang memisahkan dan terimakasih atas semua dukungan dan
suportnya
12. Teman industri angakatan’15 semangat, semoga tahun depan kita lulus
bersama
13. Seluruh senior saya di universitas mercu buana yang ikut serta memberikan
bimbingan dan motivasi saya ucapkan terima kasih.
Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua
sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Penulis menyadari bahwa
Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam Tugas Akhir ini masih
banyak sekali kekurangan.
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Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan segala saran dan kritik bagi
para pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini,
Jakarta 30 September 2018, Budi Dermawan

Jakarta , 30 September 2018

Penulis

viii

http://digilib.mercubuana.ac.id/

