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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Kerja Praktek ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh di 

Universitas Mercu Buana Jurusan Teknik Industri. Tugas Akhir ini disusun sebagai 

syarat Kelululusan untuk memperoleh gelar sarjana. 

Dengan selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang 

telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya sehinga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. 

2. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan secara material maupun 

moril serta selalu memberikan doa kepada penulis. 

3. Seluruh keluarga yang telah membantu dan mendukung selama proses 

Penyusunan Tugas Akhir 

4. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana. 

5. Ibu Defi Norita, ST.,MT selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, kritik serta saran dalam penyusunan Tugas Akhir.. 

6. Seluruh dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana yang telah 

memberi ilmu untuk penulis melaksanakan kegiatan penyusunan Tugas 

Akhir 

7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu 

Buana Jakarta angkatan 2016, atas motivasi dan kerjasamanya serta 

kekompakan yang terjalin sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir ini. 
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8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan baik secara materil 

maupun moril, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa 

disebutkan satu-persat namun, tidak mengurangi rasa hormat penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada 

yang tidak tersebutkan mohon maaf serta menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh 

dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, baik dari isi, tata bahasa dan cara 

penulisan. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi bagi 

instansi terkait dan semua pembaca. 
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