KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan
hidayah-Nya telah memberikan kekuatan pikiran dan kesehatan sehingga penulis
dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek dengan Judul “PENERAPAN
METODE

ANALYTICAL

HIERARCHY

PROCESS

(AHP)

PADA

PEMILIHAN SUPPLIER ALAT TULIS KANTOR (ATK) DI PT. INDAH
KIAT PULP & PAPER TBK..” Pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan
dibagian Purchasing di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk pada tanggal 2
September – 2 Oktober 2019. Penyusunan laporan ini merupakan pertanggung
jawaban kepada pihak jurusan mengenai hasil kerja praktek yang telah dijalankan
selama 1 bulan.
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktek ini tidak lepas
dan pihak – pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada
penulis. Untuk itu penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :
1. Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan penulis
kesehatan dan kekuatan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan kerja praktek.
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Setiadi dan Bunda Nora Hendrayana serta
Adik tersayang Muhammad Atha Arkan Dira yang telah senantiasa dengan
sabar mendidik, membesarkan penulis tentang arti kasih sayang. Terima
kasih karena telah mendukung, memberikan semangat, motivasi, doa, dan
cinta kepada penulis dengan tiada putus-putusnya.
3. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Industri yang selalu membimbing serta memberikan saran selama
perkuliahan.
4. Ibu Sri Kaidah, SP, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak
membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan
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bimbingan, kritik serta saran yang berguna dalam penyusunan Laporan
Kerja Praktek.
5. Bapak Selamet Riadi ST, MT selaku Koordinator Kerja Praktek.
6. Semua Dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana, atas bimbingan
dan pengarahannya selama perkuliahan.
7. Ibu Maria selaku Manager Purchasing, Ibu Yuherlita selaku mentor
penulis, Bapak Bagos, Bapak Rizki, Pak Tris, Ibu Lintang, Ibu Linda yang
telah menerima dan mengizinkan penulis untuk PKL, juga mengarahkan
selama penulis berada di sana, serta mengambil data untuk Kerja Praktek
di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
8. Seluruh tim Purchasing/Procurement dan tim PT. Indah Kiat Pulp & Paper
Tbk yang telah menerima penulis dengan baik, mengarahkan dan
memberikan berbagai informasi selama kegiatan PKL.
9. Teman-teman seperjuangan PKL (Rani, Celine, Alpian, Rico, Anjani)
yang terus memberi semangat dan hiburan bagi penulis selama PKL
berlangsung.
10. Teman-teman Industri 2016 (Tania Iswara, Aulia Silviani Afif, Siti Sarah
Rizkiya, Eva Nindita) yang selalu menemani penulis, memberi keceriaan
dan kebahagiaan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung
serta memberi dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman Freelance Girls (Farida Rahma Anggraini dan Shiffa
Ramadhani) yang telah menemani, yang selalu bersedia mendengerkan
keluh kesah penulis, memberi dukungan dan semangat selama masa
perkuliahan maupun penyusunan Proposal Kerja Praktek.
12. Teman-teman Crew9 (Shinta, Rana, Rini, Adit, Noval, Farhan, Ivan,
Hamdi, Kiki, Rio, Dimas, Aldie) sebagai teman rumah yang selalu berhasil
membangkitkan semangat dan memberikan motivasi serta membantu
dalam pengerjaan Proposal Kerja Praktek penulis, dan memberikan
keceriaan dan kebahagiaan yang tiada habisnya kepada penulis.
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13. Teman-teman AHP di Industri (Zaki, Hariadi, Dwi, Dinda) yang selalu
membantu penulis dan memberikan saran kepada penulis untuk pengerjaan
Proposal Kerja Praktek ini.
14. Teman-teman seperjuangaMahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu
Buana Jakarta angkatan 2016, atas dukungan, doa dan kekompakkan
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Kerja Praktek
ini.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara
moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak
bisa disebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat penulis
dalam menyelesaikan Proposal Kerja Praktek ini.
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal
Kerja Praktek ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan
Proposal Kerja Praktek ini. Akhir kata, semoga Proposal Kerja Praktek ini
bemanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 9 November 2019

Raniyah Vanka Dira
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