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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya, memberikan kesabaran dan sehingga saya dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Tingkat Resiko Kerja Pada Karyawan 

Produksi Kerupuk Dengan Menggunakan Pendekatan Ergonomi di CV. Sari 

Gurih”. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar Strata Satu (S1). 

Saya menyadari bahwa dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan agar 

dapat menyempurnakan laporan ini. 

Berkaitan dengan hal diatas maka tidaklah berlebihan bila dalam 

kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-

besarnya atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Dengan tidak 

mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan dari 

dasar hati yang paling dalam kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya sehingga 

saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. 

2. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang selalu mendo’akan, memberikan 

semangat, motivasi, dan dukungan-nya sehingga saya dapat menjalani 

perkuliahan hingga saat ini. 

3. Silvi Ariyanti, ST, M.Sc selaku Dosen Pembimbing serta yang telah banyak 

membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, kritik serta saran yang berguna dalam Tugas Akhir ini. 
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4. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercubuana. 

5. Bapak Dede, selaku pemilik CV Sari Gurih yang telah memberikan 

kesempatan magang. 

6. Seluruh pegawai kerja yang terdapat di CV Sari Gurih. 

7. Seluruh Dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana, atas ilmu yang 

telah diberikan selama melaksanakan perkuliahan. 

8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu 

Buana Jakarta angkatan 2013, atas dukungan dan kerja samanya serta 

kekompakan yang terjalin sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materil maupun 

moril, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa saya 

sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya dalam 

menyesaikan Tugas Akhir ini. 

 

 

 

 

 

Jakarta, 5 Agustus 2018 
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