KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik
dengan judul “MANAJEMEN RANTAI PASOKAN DENGAN METODE SCOR
PADA JASA PERCETAKAN MERCHANDISE (Studi Kasus Pada PT.
Ecommerce Jasa Informatika)” ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa
tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman
kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Laporan Kerja Praktik
ini Diajukan Guna Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktek Pada
Program Sarjana Strata Satu (S1)
Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa
dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Juwanto dan ibunda tersayang
Sunik yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil
serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan
membantu penyelesaian laporan kerja praktik ini.
3. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT, selaku Kepala Program Studi
Teknik Industri Universitas Mercubuana Jakarta.
4. Ibu Igna Saffrina Fahin, S.T, M.Sc, selaku Koordinator Kerja
Praktik Teknik Industri Universitas Mercubuana Jakarta.
5. Bapak Herry Agung Prabowo, Ir. M.Sc, selaku dosen Pembimbing
Laporan Kerja Praktik yang telah berkenan memberikan tambahan
ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam
penulisan laporan kerja praktik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri
yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama
masa perkuliahan.
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7. Seluruh teman-teman seangkatan, 25 tahun 2014 yang selalu
mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari
sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan
bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan kerja praktik
ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang
teknologi industri – supply chain management.
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