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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 
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terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 
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6. Seluruh staff dan karyawan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk yang 

telah memberikan arahan, motivasi, masukan, dan informasi kepada 

penulis mengenai system maintenance di PT. Tembaga Mulia Semanan, 

Tbk. 
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penyusunan tugas akhir ini. 
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