KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kebaikan-Nya,
kesehatan, kekuatan, semangat, kemudahan, serta rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga kerja praktek ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta
salam juga diberikan kepada Rasulullah SAW yang selalu memberikan tuntunan
agar selalu bersikap sebaik mungkin demi membalas rahmat-Nya. Tidak lah cukup
rasa syukur ini, karena tanpa kebesaran-Nya, usaha tidak lah membuahkan hasil.
Dalam pelaksanaan kerja praktek serta penyelesaian laporan kerja praktek ini, tidak
lah lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, yang tanpa
mereka penulis tidak akan sampai sejauh ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Priono Poerwanto dan Elvy Armeinar, Lubis, selaku orangtua yang selalu
memberikan doa restu, dukungan, dan ketegaran mereka membesarkan
putri-putrinya. Terima kasih untuk selalu mengingatkan agar selalu
menghadapi sesuatu dengan kuat dan tabah. Dan, terutama Mama, yang
selama menjalani satu bulan kerja praktek, rela bangun pukul empat pagi
dan bahkan kehujanan untuk mengantar-jemput penulis,
2. Ariani Putri Widyanti, Atikah Nurul Imani, dan Amirati Nurul Alifa,
saudari-saudari kandung yang selalu menjadi teman cerita dan berbagi, yang
selalu memberikan semangat, bahkan bantuan apa pun dan kapan pun.
Mengutip kata-kata Tia Mowry, “There’s nobody in the world that knows
me better than my sisters” beruntung memiliki kalian,
3. Bapak Selamet Riadi, ST. MT. selaku dosen pembimbing yang telah banyak
membantu, memberikan masukan serta dukungan moril, serta kesabaran
beliau untuk membimbing,
4. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Industri Universitas Mercu Buana,
5. Bapak Harry Koesbini, selaku Senior Manager Divisi Mulia Glass Float PT.
Mulia Industrindo,
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6. Bapak Hery Bakoh dan Bapak Eko Pudji, selaku pembimbing lapangan,
yang selalu memberikan bantuan, saran, dan bimbingan serta nasehat yang
sangat membantu dalam kerja praktek,
7. Staf Logistik Central Raw Material (CRM), terutama Bapak Ari, selaku staf
departemen logistik CRM, yang telah memberikan banyak bantuan dalam
pengambilan data maupun memberikan penjelasan dan bimbingan
mengenai persediaan di divisi Mulia Glass Float,
8. Nurul Ulfa alias Paul dan Mas Darmo, yang telah membuat kegiatan kerja
praktek selama di Mulia Glass Float tidak terasa membosankan, terutama
Mas Darmo, terima kasih atas kopi-kopinya setiap pagi,
9. Bapak-bapak seperjuangan bis Bogor-Cikarang-Bogor, yang begitu ramah
dan perhatian, membuat perjalanan subuh dan petang tidak lah terlalu
melelahkan,
10. Aam Komalasari, Yuliani Mardikawati, Afifah Putri Nadiyah, Junitadahra,
dan Agustina Dwiyanti, yang selalu memberikan motivasi, sebagai
endorphine saat dibutuhkan, dan tempat berbagi semangat serta ambisi
untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini,
11. Dwiky Dharmawan, Budi Dermawan, Anggun Vionieta Fajar dan teman-

teman Teknik Industri angkatan 2015, yang selalu memberi dukungan
moril, semoga kita sukses ke depannya dan tetap solid,
12. Dwi Septiana, Eljihan Dimita, dan Tina Tri Subekti, sahabat-sahabat sejak

jaman wartel, yang meskipun jauh tapi tidak pernah lepas memberikan
dukungan moril dan mendengarkan keluhan-keluhan penulis.
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