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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memberi rahmat 

dan hidayah-Nya, serta memberikan kesehatan lahir batin selama menjalankan 

penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

Allah SWT dan rahmat bagi Nabi Muhammad SAW. 

 Berkat ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini dengan judul “Analisa Kinerja Mesin Trimming type SNR – 120 Dengan 

Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) Di PT. KAYABA 

INSONESIA” untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan lulus 

kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada jurusan Teknik Industri , Fakultas Teknik, 

Universitas Mercu Buana, Jakarta. Dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

diharapkan dapat menambah wawasan  pengetahuan baik bagi penulis sendiri 

maupun pembaca. 

 Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bisa berjalan lancar tidak lepas dari 

adanya bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karana itu, 

penulis dengan tidak mengurangi rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsung nya 

kehidupan di alam semesta ini, memberikan izin hambanya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

2. Kedua Orang Tua yang telah mendidik, dan tak kenal lelah memberi 

motivasi, dukungan moril maupun materil, sehinggan sampai saat ini 

penulis bisa berkuliah dengan baik dan lancar. 
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3. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri. 

4. Bpk. Dimas Novrisal, ST, MT selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

sedia setiap saat untuk membimbing disaat penulis membutuhkan saran 

5. Bpk. Suwarno selaku pembimbing, serta rekan kerja lainnya yang telah 

mengarahkan dan membimbing dalam pengumpulan data selama 

penelitian di PT. KAYABA INDONESIA 

6. Rekan – rekan Mahasiswa Teknik Industri  Universitas Mercu Buana, 

Jakarta, angkatan 2013 khususnya INPALA, atas motivasi, solidaritas, 

dan memberi segala saran penting bagi penulis serta kekompakan yang 

terjalin sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

7. Devira Anindyah Savitri yang selalu memberikan motivasi, semangat 

yang tiada henti untuk penulis agar bisa segera menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir 

ini. Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Tangerang, 18 Februari 2018 
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