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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa, Tuhan yang merajai segalanya yang senantiasa melimpahkan

rahmat, karunia serta nikmat-Nya kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat

islam serta nikmat lainnya yang penulis tidak dapat ungkapkan satu persatu.

Dengan berkah dan karunia-Nya dari Allah SWT sehingga penulisan tesis dengan

judul “Management Strategi Electronic Preventive Maintenance Dengan

Metode SWOT Untuk Monitoring Standar Pelayanan Peralatan Medik Di

RSAB. Harapan Kita” dapat selesai. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka

memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar Magister (S-2)

di Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Magister Teknik Elektro , Universitas

Mercu Buana Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan dan

penyusunan tesis ini, namun berkat bimbingan, bantuan, dan petunjuk serta

arahan dari para dosen pembimbing, serta bantuan semua pihak sehingga penulis

dapat menyelesaikan tesis ini.

Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Iwan Krisnadi, MBA yang telah bersedia meluangkan waktunya

untuk melakukan proses bimbingan, memberikan dukungan moril, inspirasi,

pikiran dan arahan yang sangat berarti bagi penulis sehingga terselesainya

penulisan tesis ini dan tak henti-hentinya dengan sabar selalu memberikan

bimbingan, masukan, saran, koreksi dan kritik yang sangat membangun

dalam penyusunan penulisan tesis ini

2. Bapak Prof. Dr. Ing. Mudrik Alaydrus sebagai direktur pasca sarjana

Magister Teknik Universitas Mercu Buana yang tidak henti – hentinya

memberikan motivasi dan dan dukungan moril.
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3. Bapak Dr. Andi Adriansyah, M.Eng selaku Ketua Program Studi Magister

Teknik Elektro yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan

tesis ini.

4. Para Dosen Fakultas Pasca Sarjana Magister Teknik Elektro Universitas

Mercu Buana Jakarta.

5. Jajaran direksi, karyawan dan rekan – rekan sejawat di Rumah Sakit Anak

dan Bunda Harapan Kita yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama

dalam pengambilan data.

6. Keluarga kecil ku tercinta : Mailan Saputri, Am.Keb, Earl Attaya Dewangga

dan Darrel Attila Ahnaf yang selalu memberikan semangat dan keceriaan

setiap harinya.

7. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Ayahanda Taswadi dan Ibunda Ny.

Wadjrah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doaku semoga

Almarhum diberikan tempat yang terpuji di sisi-Nya.

8. Seluruh karyawan dan staf dilingkungan Fakultas Pasca Sarjana Magister

Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta. yang telah banyak

membantu baik administrasi maupun bidang akademik dan kemahasiswaan.

9. Rekan-rekan almamater, civitas akademika Fakultas Pasca Sarjana Magister

Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta Angkatan ke-20 yang

namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

10. Pihak - pihak yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data

kelengkapan penulisan laporan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amalan yang tetep mengalir serta

dimudahkan segala urusannya untuk kita.
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Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan ikhlas tanpa

pamrih hingga penulisan tesis ini selesai dengan baik dan semoga bermanfaat bagi

semua dan pada khususnya bermanfaat bagi penulis.

Demikian hal ini saya sampaikan atas perhatian dan bantuannya saya

ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Wirson
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