KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah memberikan kemudahan,
kesehatan, kekuatan, serta rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan kerja praktek dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluargaNya, dan para sahabatNya. Laporan kerja
praktek ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan Program Studi S1 Teknik Industri,
Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana.
Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan,
bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan
terimakasih adapun pihak-pihak tersebut antara lain :
1. Ibu Harnati dan Bapak Maswan selaku orang tua yang telah memberikan dukungan,
motivasi, cinta, materil dan do’a.
2. Ibu Dr.Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Industri
Universitas Mercu Buana.
3. Ibu Puspita 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. Ibu Igna Saffrina Fahim ST, M,Sc dan Bpk Selamet Riadi ST, MT selaku Koordinator
Kerja Praktek yang telah menyetujui proposal kerja Praktek.
5. Seluruh dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana yang telah memberi izin untuk
penulis melaksanakan kegiatan kerja praktek.
6. Bpk. Sigit Nuryanto serta segenap team divisi QC di PT. SUKSES ABADI
FARMINDO yang telah banyak memberikan pengarahan dan memberikan segala
informasi demi kelancaran dalam mengumpulkan data untuk penyusunan laporan kerja
praktek.
7. Bpk. Adi Rochiadi selaku pembimbing selama melakukan Kerja Praktek di PT.
SUKSES ABADI FARMINDO yang telah banyak memberikan pengarahan dan
memberikan segala informasi demi kelancaran dalam mengumpulkan data untuk
penyusunan laporan kerja praktek.
8. Saudari Listianingsih dan saudara Hindrawan selaku kakak kandung yang telah
memberikan dukungan, arahan dan motivasi.
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9. Ananda Azel Hadyan GF, Ivozandre Mayra Z, Revan Hafid A selaku keponakan yang
memberikan semangat.
10. Kedua sahabat saya tercinta dan tersayang, Indah Puspa Murni dan Dhico Imtinan
Setyowati selaku teman seperjuangan dengan memberikan ketulusan motivasi untuk
mendorong penulis bersemangat mengerjakan Laporan Kerja Praktek.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana
Jakarta angkatan 2016, Terutama untuk Genk Kuy atas motivasi dan kerjasamanya serta
kekompakan yang terjalin sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja
Praktek.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan baik secara materil maupun
moril, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satupersat namun, tidak mengurangi rasa hormat penulis dalam menyelesaikan Laporan
Kerja Praktek ini
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja
Praktek ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktek ini.
Akhir kata, semoga Laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, 10 September 2019

( Varatri Apriliani )
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