KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya,
penulis

selalu

diberikan

perlindungan.

Sehingga

dapat

menyusun

dan

menyelesaikan Laporan Kerja Praktek dengan judul “Penerapan Pengendalian
Kualitas Produk Ice Blend Dengan Menggunakan Metode Statistical Process
Control (SPC) di PT. Sukses Abadi Farmindo”, guna untuk memenuhi sebagian
persyaratan mendapatkan gelar sarjana Strata satu ( S-1 ) pada Jurusan Teknik
Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta.
Penulisan laporan Kerja Praktek ini tidak dapat diselesaikan dengan baik
tanpa bantuan, dorongan, motivasi serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih
kepada pihak yang terlibat dalam Penulisan laporan Kerja Praktek ini :
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan
lancar.
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moril dan
material, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek
ini.
3. Bapak Wawan selaku pembimbing lapangan yang bersedia membantu
memberikan penjelasan maupun pengumpulan informasi selama
kegiatan kerja praktek.
4. Bapak sarmidi selaku penanggung jawab bagian Packaging yang
dengan

senang

hati

meluangkan

waktunya

untuk

membantu

menjelaskan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan penulis.
5. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT. selaku Ketua Program Studi
Teknik Industri yang selalu membimbing, serta memberikan saran
selama perkuliahan.
6. Bapak Aulia Naro,ST., MT. 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.
7. Bapak Selamet Riadi ST., MT selaku koordinator Kerja Praktek yang
telah mengarahkan selama kegiatan Kerja Praktek berlangsung.
8. Dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana, atas bimbangan dan
pengarahannya selama perkuliahan.
9. Diah Octaviani yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk
dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek ini.
10. Teman-teman seperjuangan “SAF” atas semua dukungan dan kerja
sama baik sebelum dan saat kerja praktek berlangsung. Semoga tali
persahabatan terus terjalin.
11. Terima kasih kepada Dhico Imtinan Setyowati , Indah Puspa Murni,
Varatri Apriliani yang telah membantu dan memberikan banyak
masukan dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktek Penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Teknik Industri Universitas
Mercu Buana Jakarta angkatan 2016, atas dukungan, doa dan
kekompakkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
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, 14 Desember 2019

Agung Prasetyo
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