KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, sehingga Laporan ini dapat diselesaikan. Proposal ini dibuat sebagai
salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktek. Penulis berharap laporan ini
dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan Sidang kerja Praktek.
Kegiatan kerja praktek dilakukan agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana
kegiatan kerja lapangan yang sesungguhnya, sehingga diharapkan dapat memiliki
pengalaman yang mumpuni sebelum terjun ke dunia kerja.
Laporan 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 laporan ini kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan nimat sehat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan do’a, nasehat, dan bimbingan
moral maupun materil semasa hidupnya.
3. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT, selaku Kepala Program Studi teknik
Industri Universitas Mercu Buana – Jakarta.
4. Ibu Igna Saffrina Fahin ST, MSC, selaku Koordinator Kerja Praktek Teknik
Industri Universitas Mercu Buana – Jakarta.
5. Bapak Selamet Riadi ST, MT, selaku dosen pembimbing kerja praktek yang
memberikan banyak pengarahan, saran dan pembelajaran kepada penulis.
6. Bapak Pudji Triyono selaku pembimbing kerja praktek di PT. Takagi Sari
Multi Utama yang telah mengarahkan di dalam pelaksanaan dan pengambilan
data selama kerja praktek.
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7. Bapak Isnandar selaku HRD PT. Takagi Sari Multi Utama yang telah
membantu dalam kelancaran melakukan kerja praktek.
8. Saudara Gusti Rizky yang telah menjadi rekan bahkan kolega selama penulis
melakukan kerja praktek.
9. Teman – teman seperjuangan Teknik Industri Mercu Buana angkatan 2015.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini yang tidak dapat
disebutkan satu-persatu.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai media penambah ilmu
serta dapat digunakan sebagai referensi oleh berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa
laporan ini masih memiliki banyak kekurangan serta kesalahan, oleh karena itu kritik
dan saran dari berbagai pihak yang membangun sangat diharapkan.

Jakarta, 16 Januari 2019

Rizal Ardi Iriyanto Prayudha
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