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KATA PENGANTAR 

Assalammu’alaikum warohmatullohi wabarokatu. 

Puji dan syukur kehadirat Alloh Ta’ala, sepenuh langit dan bumi, yang telah 

memberikan kekuatan disaat penulis mengalami keputusasaan, yang telah 

membimbing disaat hati merasa ragu. Dan shalawat serta salam selalu tercurah 

kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan hidup yang 

baik kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya 

akhir yang berjudul “Analisis Kerusakan dan Perbaikan Mesin CNC Fanuc 

Machining Menggunakan Siklus PDCA dan Filosofi Kaizen di PT Yamaha 

Parts Manufacturing Indonesia”. Ini dimaksudkan  sebagai satu penelitian 

ilmiah untuk menurunkan Down Time kerusakan mesin machining serta 

meningkatkan performa mesin dengan filosofi kaizen. 

Pada saat penyusunan laporan karya akhir ini, banyak hikmah yang dapat 

penulis ambil dan juga pada penyelesaian penyusunan karya akhir ini, penulis 

telah banyak mendapat dorongan moril dari berbagai pihak. Pada saat ini penulis 

ingin menghaturkan ucapan terima kasih, walau terkadang ucapan tersebut tidak 

sebanding dengan apa yang telah penulis dapatkan. Dan ucapan terima kasih 

tersebut penulis haturkan kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Tanto P. Utomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktu dan memberikan bimbingan serta perbaikan dalam 

penyusunan  tugas akhir ini. 

2. Ibu Dr. Ir. Sawarni Hasibuan, MT selaku Ketua Program Magister Teknik 

Industri Program Pasca Sarjana, Universitas Mercu Buana yang selalu 

memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi tepat waktu. 

3. Bapak Prof. Dr. Didik Rachbini, selaku ketua Program Pasca Sarjana 

Universitas Mercu Buana. 
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4. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektror Universitas Mercu 

Buana. 

5. Bapak Suharmono, ST selaku staff Dept. Maintenance Machining CW PT. 

Yamaha Motor Parts Mfg Indonesia. 

6. Bapak Tri Mulyanto selaku Foreman Dept. Maintenance CW PT. Yamaha 

Motor Parts Mfg Indonesia serta Pembimbing di Perusahaan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang selalu membimbing kami, khususnya pada 

Program Studi Magister Teknik Industri, umumnya Bapak dan Ibu Dosen 

Universitas Mercubuana. 

8. Kepada kedua orangtua, kak Riefni, dan adik Ryan tercinta yang selalu 

memberikan dukungan moril berupa lantunan doa kepada saya. 

9.  Adinda Ulfah Salamah yang selalu memberi semangat dan doa yang terbaik 

ketika saya mengalami kejenuhan dalam segala aktifitas termasuk ketika 

menyusun karya akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya akhir ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya 

dan sangat terbuka terhadap saran maupun kritik yang akan membantu penulis 

agar berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya akhir 

ini dapat bermanfaat dan dapat menambah kasanah keilmuan bagi penyusun 

khususnya dan bagi mahasiswa lain pada umumnya. 

Wassalammu’alaikum warohmatullohi wabarokaatu. 
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