
UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Bismillahirrohmanirrohiim, 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

Asyhadu Alla Illahailallah Wa Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah, Allahuma 

Shalli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad. 

 Alhamdulillahhirrobbil’alamiin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmat-Nya program kerja praktek dan 

penyusunan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam 

senantiasa tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah berjuang dan membimbing kita 

keluar dari zaman jahilliyah menuju zaman dengan penuh ilmu pengetahuan. 

 Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Sistem Produksi Kopi Mengkudu 

(Morinda Citrifolia) di Desa Karangsemi Menggunakan SSM (Soft System 

Methodology) dan Sistem Dinamis”, dalam rangka mememnuhi persyaratan 

kelulusan dalam jurusan Teknik Industri jenjang pendidikan S1 (Strata-1) 

Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. 

 Tugas Akhir ini merupakan aplikasi dari ilmu – ilmu yang telah diterima 

penulis pada saat perkuliahan, yang kemudian diterapkan pada dunia industri yang 

sebenarnya. 

 Dalam rangka menyusun laporan kerja praktek ini, penulis telah mendapat 

dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

ingn menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Orang tua dan adik penulis yang telah memberikan doa dan banyak 

dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan laporan ini. 

2. Dr. Ir. Nofi Erni, MM. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa 

Unggul. 

3. Dr. Iphov Kumala Sriwana, ST., M.Si. selaku dosen pembimbing tugas 

akhir dan Kepala Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, 

Universitas Esa Unggul. 

4. Dr. Ir. Zulfiandri, M.Si selaku pembimbing akademik Program Studi 

Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul. 

5. Ir. Nixson Erzed, MT selaku Direktur Kampus Esa Unggul Harapan Indah 

Bekasi. 

6. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, 

Universitas Esa Unggul yang membantu proses birokrasi selama masa 

perkuliahan. 

7. Eni Suyati selaku Kepala Desa Karangsemi yang telah mengizinkan untuk 

melaksanakan penelitian. 



8. Staff Pemerintahan Desa Karangsemi yang meluangkan waktu memberi 

arahan dan informasi. 

9. PKK Desa Karangsemi yang membantu dalam proses penelitian.  

10. Teknik Industri 2016. 2017, 2018 dan Keluarga Besar Teknik Industri 

Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. 

11. Lyssa Purwanti sebagai senior yang membimbing alur dan bagaimana 

ngurus berkas serta membagi tips-tips ketika bimbingan dan sidang.  

12. Yeusy Suliani, Liki Ruth Andriyani, Retno Aprilia, Mutiara Firdaus, Sarah 

Uli Magdalena, Mega Septiani Ulfa, Kak Ayu Rana Sari Telaun Banua, 

Arief Dananto, Bang Erwin Hilman Nugraha, dan Bang Bagus Setyawan 

kalian yang selalu menjadi lambe turah dalam ramah tamah, santuynya 

keterlaluan padahal sudah deadline, dan suatu hari kitakan merindukan 

tentang kita, terima kasih untuk semuanya. 

13. Ghilang Rizki Nuraprianto, Yirreh Narwestu Aji, Stefanny Liyanawati 

Zalukhu, Nadya Syauqillah, Tiara Wita Gumanti meskipun kita beda kelas 

tapi kita satu darah satu keluarga teknik industri 2016. 

14. Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus 

Bekasi Angkatan 2016, 2017, 2018 dan 2019. Lakukan yang terbaik untuk 

kampus, mahasiswa, dan masyarakat. Jangan mengakui kalau kita lebih 

baik, biar mereka yang menilai kinerja kita, lakukan pengabdian dengan 

ikhlas. 

15. UKM-LDK-IKMI Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi Angkatan 2016, 

2017, 2018 dan 2019. Jadikan UKM ini ladang amal untuk hari nanti. 

16. Koperasi Mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi Angkatan 

2016, 2017, 2018 dan 2019. Belajar wirausaha dan menolong orang 

berwirausaha itu terdapat kesenangan tersendiri. 

17. Sedulur MAIYAH, Kiai Kanjeng dan Mbah Nun, yang selalu menemani 

masyarakat kecil, membuat api kehangatan hingga nyaman  dan selalu 

mengajarkan indahnya Bhineka Tunggal Ika. 

18. Ustadz Dr. Adi Hidayat Lc., M.A. yang selalu dan terus memberikan ilmu 

tentang penjabaran Al-Qur’an secara terperinci dan detail, selalu 

mengingatkan untuk hafal Al-Qur’an dan mengajarkan untuk selalu kaitkan 

Allah di segala kegitan kita dengan “Bissmillah”, semoga di permudah 

jalan dakwahnya dan sehat selalu. 

19. K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim ( Gus Baha ) penenang pikiran dan hati 

ketika deadline semakin dekat, ceramahnya yang selalu mengasikkan, 

pemikiran yang menarik dan unik tentang pembahasan ayat serta Asbabun 

Nuzulnya. Semoga sehat selalu dan ilmu nya menjadi berkah. 



20. Yusuf Agil Danu Mahendra, selalu ceria ( cengengas-cengenges ), 

pengerak kuy ngaji ueu khi, semangat ngajinya tidak diragukan selalu jadi 

alarm jika waktunya kajian.  

21. Azril Carlos Batista atau bisa disebut Rangga yang selalu jadi korban 

hingga ketagihan maiyahan meskipun ditengah-tengah acara tidur. Terima 

kasih sudah sering adu gagasan dengan pikiran yang nyleneh dan nyentrik.  

22. Sabila Maulidia banyak ku belajar dari mu tentang makna bersabar yang 

tak pernah ku tau namun kita dapat mengingat bahwa kita bisa datang dan 

pergi serta kita bisa menerima apa adanya seiring berjalannya doa. Terima 

kasih karena selalu di doakan. 

23. Dan pihak-pihak lain yang telah mendoakan, menyemangati, membantu 

penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

 

Penulis juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah 

membantu dalam pembuatan laporan ini. Semoga kebaikan semua dibalas oleh 

Allah SWT, Aamiin. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis telah berupaya 

untuk memberikan yang terbaik dan maksimal namun hal itu tidak akan membuat 

penulis luput dari kesalahan, maka dari itu kritik dan saran sangat diperlukan 

untuk pengembangan penelitian yang lebih baik kedepannya, dan semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semuanya terkhusus untuk civitas akademika 

di Universitas Esa Unggul. 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Bekasi, 20 Januari  2020 

 

 

 

          Rizal Siswo Herdiyono 

 

 


