KATA PENGANTAR
Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek
dengan

judul

“ANALISA

PENGENDALIAN

KUALITAS

DENGAN

MENGGUNAKAN METODE FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) PADA
PRODUK FRONT FENDER 1PA DI PT. TAKAGI SARI MULTI UTAMA”
guna untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana 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 dan pengalaman bagi peneliti sendiri maupun
bagi pembaca.
Penulisan Laporan Kerja Praktek ini bisa berjalan dengan lancar tidak
lepas dari bimbingan, dukungan, pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak.
Oleh karenanya, penulis dengan tidak mengurangi rasa hormat mengucapkan
terima kasih kepada:
1.

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini
dengan baik.

2.

Ayah, Ibu dan Kakak yang selalu mendoakan dan tiada hentinya
mendidik, menyayangi, serta memberikan dukungan maupun
materi, sehingga dengan lancar saya menjalani perkuliahaan hingga
saat ini.

3.

IbuPuspita Dewi Widayat, ST, MT. selaku Dosen Pembimbing
yang telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya
untuk memberikan bimbingan, kritik serta saran yang berguna
dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini.

4.

Bpk. Isnandar selaku HRD PT Takagi Sari Multi Utama yang telah
menerima dan memberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan
kerja praktek.
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5.

Bpk. Yoepiter selaku kepala staff produksi di PT Takagi Sari Multi
Utama.

6.

Bpk. Pudji Trioyono selaku pembimbing Kerja Praktek di PT
Takagi Sari Multi Utama yang telah mengarahkan didalam
pelaksanaan dan pengambilan data selama Kerja Praktek.

7.

Bpk. Teguh Jati N, selaku kepala staff bagian Quality Control.

8.

Teman-teman seperjuangan Teknik Industri angkatan 2014
terutama Pumagapurin yang telah memberikan dorongan untuk
menyelesaikan laporan kerja praktek ini.

9.

Pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalampenyusunan
laporan kerja praktek ini. Oleh karena itu, kritik dan saran daripembaca
sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir katapenulis
berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca padaumumnya dan
penulis khususnya.Terima kasih.

Jakarta, ........ 2018

Penulis,
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