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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena 

berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Kerja Praktek yang berjudul “PERHITUNGAN KEBUTUHAN 

BAHAN BAKU PADA PRODUK FILTER KUBOTA HH164 

MENGUNAKAN PENDEKATAN MATERIAL REQUIREMENT 

PLANNING (MRP) DI PT. PANATA JAYA MANDIRI” ini dapat 

disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.  

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

kurikulum sarjana Strata-1 program studi Teknik Industri, Fakultas 

Teknik, Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa 

terselesaikannya Tugas Akir ini, berkat dukungan dan bimbingan 

berbagai pihak, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Kepada kedua orang  tua yang telah memberikan dukungan, do’a 

serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja 

praktek ini. 

2. Bapak Arief Suwandi, ST, MT., selaku ketua program studi Teknik 

Industri serta Koordinator Kerja Praktek. 

3. Bapak Abbas Ras, ST.,MT., selaku pembimbing akademik yang 

telah memberikan motivasi dalam setiap mata kuliah yang di jalani. 

4. Ibu Dr. Ir. Nofi Erni, MM., selaku dekan program studi Teknik 

Industri dan pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan 

arahan penulisan Laporan Tugas Akhir. 

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. 



IV-8 

 

6. Bapak Jajang S. dan Fredy Cahyo,  selaku Kepala Bagian Produksi 2 

yang telah memberikan masukan dan ilmu bermanfaat kepada 

penulis selama penelitian Tugas akhir berlangsung. 

7. Seluruh karyawan PT. Panata Jaya Mandiri yang telah membantu 

penulis selama kerja praktek berlangsung. 

8. Penulis juga mengucapkan terimakasih secara khususnya kepada 

sodara Dadang Sumantri, S.Kom., yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan moral kepada penulis dalam proses pengerjaan Tugas 

Akhir. 

9. Erik Aprianto Sapei, Whildhan F.F., Fajar Nur Arifianto, Debby 

Irawan, Reza Rinaldi, dan Rynaldi Fauzi selaku teman seperjuangan 

yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

10. Teman-teman mahasiswa Teknik Industri angkatan 2013 yang turut 

memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.  

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat 

memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi semua pihak yang 

pembaca.  

 

Jakarta, 23 Agustus 2017 
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Nurawaludin 

  


