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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta hidayah nya kepada penulis sehingga 

dapat menyelasaikant tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI METODE HAZOP 

(Hazard and Operability Study) DALAM PROSES IDENTIFIKASI BAHAYA DAN 

ANALISIS RESIKO PADA RUANG KHUSUS PT. BASF INDONESIA”. 

Shalawat teriring salam juga tak lupa penulis curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah berjuang serta membawa kita dari jaman kegelapan 

hingga jaman terang benderang seperti sekarang ini. 

Tugas akhir ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa pada Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana 

sebagai tugas akhir program strata-1. Pemberian tugas ini bertujuan agar mahasiswa 

dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah untuk diaplikasikan dan 

diterapkan pada dunia industri. Selesainya Tugas Akhir ini bukan hanya usaha penulis 

sendiri akan tetapi banyak pihak yang turut memberikan bantuan baik secara waktu, 

tenaga, pikiran, materi, serta doa sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak – pihak yang telah membantu 

menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya kepada: 

 

1. Allah SWT yang tiada hentinya selalu memberikan nikmat, rahmat dan 

karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan 

penyusunan tugas akhir. 

2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, 

dan doa yang tiada hentinya di panjatkan untuk anaknya. 
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3. Bapak Aditya Rio Anggara, S.T yang sudah bersedia untuk memberikan data 

kepada penulis. 

4. Bapak Ir. Herry Agung Prabowo, M.Sc selaku dosen pembimbing tugas akhir 

yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

5. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T selaku Koordinator tugas akhir dan 

Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana 

6. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri 2014 Universitas Mercu Buana 

yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. 

7. Seluruh pihak yang membantu penulis selama proses penyusunan tugas akhir 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh 

karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar 

penulis dapat memperbaiki kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga 

penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Aamiin. 
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