
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-

Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Penulisan Tugas Akhir ini untuk 

memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Teknik Industri Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana dengan Judul: “Evaluasi Penerapan TPM Pulser 

di PT. SDS Melalui Analisa OEE”. 

  Penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas 

bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya laporan ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Ir. Herry Agung P., M.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak membantu dan memberi bimbingan, arahan, serta masukan dalam 

penulisan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Ir. Silvi Ariyanti, M.Sc selaku dosen pembimbing TA on Class yang 

selalu memberikan bimbingan, dukungan dan saran sehingga proses 

penulisan tugas akhir berjalan lancar. 

3. PT. SDS, tempat saya bekerja dan tempat saya memperoleh data untuk 

penelitian saya. Serta seluruh karyawan dan operator dibagian repair & 

maintenance yang telah banyak membantu dalam mengolah dan 

menganalisa data. 

4. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Mercubuana, khususnya semua 

Dosen di Jurusan Teknik Industri atas semua ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis. 

5. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu membawa nama saya didalam 

doanya, dan senantiasa mendukung serta memberi motivasi kepada saya 

untuk menyelesaikan sesuatu dengan lebih baik. 
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6. Teman-teman angkatan 2016 Teknik Industri S1 Reguler 2 Universitas 

Mercu Buana, terima kasih atas semua bantuan dan kerja sama selama ini. 

7. Serta semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu Penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

Akhir kata, Penulis berharap dengan segala keterbatasan dan kerendahan 

hati semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semuanya. 

 

 

Jakarta, 8 Juli 2018 

 

 

      Indra Widyanto 
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