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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

nikmat dan kelancaran yang sudah penulis dapatkan selama ini dalam  menyelesaikan 

tesis yang berjudul Analisa penurunan tingkat reject claim  plate bengkok  pada 

proses insert to cassette  untuk battery type Yytz4v  dengan metode pendekatan 

Dmaic dan Bencmarking Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program pascasarjana pada program magister teknik industry 

universitas Mercu Buana. 

Penulis merasakan bahwa sebagai karyawan, ini sangat tidak mudah untuk 

menempuh program pascasarjana sampai pada end of duty to finish this tesis. Dalam 

menempuh masa kuliah terkadang merasa ada benturan-benturan pemikiran antara 

dunia akademisi dan praktisi, tetapi dengan menata diri dan menyadari diri bahwa 

posisi saat ini adalah mahasiswa yang lagi belajar untuk menempuh pendidikan yang 

lebih tinggi itu adalah tujuan utamanya bukan untuk beradu argumentasi sehingga 

benturan tersebut akhirnya sirna dengan sendirinya. Tak menyangkal bahwa ternyata 

antara pendidikan di lingkungan akademisi dan pendidikan training di dunia industry 

seperti bertolak belakang tujuannya, tetapi sekarang penulis menyadari bahwa kedua 

hal tersebut sebetulnya saling memperkaya dan menguatkan dalam hal peningkatan 

skill dan knowledge sumber daya manusia.  

Menyadari bahwa selama dalam masa proses penyusunan, penulisan dan 

penyelesaian tesis ini, banyak bantuan-bantuan yang penulis dari berbagai pihak 

maka pada kesempatan ini pula mengucapkan banyak terima kasih khususnya 

kepada: 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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1. Dr. Ir. Erry Rimawan, MBAT. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan, petunjuk, dan pemikirannya dari awal penyusunan dan 

penyelesaian tesis ini. 

2. Dr. Sawarni Hasibuan, MT., IPU. selaku Kaprodi Magister Teknik Industri 

Program Pascasarjana UMB yang sudah menyemangati seluruh mahasiswanya 

untuk menyelesaikan tesis tepat waktu. 

3.  Seluruh Dosen penguji yang sudah  memberikan bimbingan dan masukan dalam 

penyelesaian sidang tesis saya ini. 

4.  Kedua Orang tua saya Bp. Ahmad Ramdaniadi, S.Mn. dan Ibu Ina Juherni, S.pd 

yang sudah memberikan arahan dan nasihat dalam penyelesaian penulisan Tesis 

ini  

5.  Bp. Ir. Andi Kurniawan, Bp. Anton Mustamsikin, S.T. dan Bp. Syauqi, S.H. 

Sebagai Kepala Departemen PT Yuasa Battery Indonesia serta Manajemen yang 

sudah memberikan banyak motivasi dan dukunganya. 

6. Novita Herlina, S.IKom. dan kawan - kawan yang selalu memberikan 

Semangatnya sampai penyelesaian penulisan Tesis ini. 

7.  Seluruh Dosen dan Staf  Program Studi Magister Teknik Industri UMB yang 

sudah memberikan dan mengajarkan dunia akademisi teknik industri. 

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini akan memberikan banyak manfaat ke 

semua orang terutama terhadap diri saya pribadi dan tentunya bila ada sumbang saran 

dan kritik terhadap hasil karya tulis ini silahkan sampaikan ke saya pribadi ataupun 

melalui pihak kampus untuk diteruskan ke saya. Terimakasih dan selamat membaca. 

                                                                               Penulis, 29 Juli 2018 

 

                                                                                                        Fidin Saptaaji 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




