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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat 

dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir di PT. 

XYZ dengan judul “Analisis Keandalan Sistem Pembangkit Listrik Pada Mesin 

Turbin dan Mesin Boiler Dengan Menggunakan Metode Nomograph  Dan Mean 

Time Between Failure (Studi Kasus pada PT. XYZ)”. Adapun maksud dari 

penyusunan tugas akhir ini adalah memenuhi salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 

Mercu Buana.  

Dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir ini, tidak lepas dari banyak pihak 

yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis.Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam cobaan kepada penulis 

sehingga akhir nya penulis berhasil menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

2. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan doa dan 

dukungan saya baik secara moril maupun materi. Terima kasih banyak atas 

segala doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini. 

3. Kepada Pak Herry Agung Prabowo, Ir. M.sc. Selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi terhadap penulis 

sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir pada tepat waktu. 

4. Ibu Dr.Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir,MT selaku Ketua Program Studi Teknik Industri 

Universitas Mercu Buana. 

5. Kepada Pak Angga selaku Kepala Maintenance Turbin dan Boiler di PT. 

XYZ yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan informasi tentang 

kualitas produk di PT.XYZ.

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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6. Kepada Pak Dityan selaku HRD di PT. XYZ yang telah memberikan banyak 

masukan dan motivasi penulis dan bersedia menerima penulis dalam 

mengerjakan penelitian di PT.XYZ. 

7. Seluruh staff dan karyawan PT. XYZ yang telah mengijinkan serta 

memberikan bimbingan penulis untuk melaksanakan Penelitian Tugas 

Akhir dan mendapat berbagai pengalaman serta pengetahuan baru dari 

perusahaan tersebut. 

8. Kepada sahabat terbaik penulis Ican, Oris, Murara, Yahya, Hermawan, 

Muslim, Ashraf, Andi, Almai, Septa dan Salman yang selalu memberikan 

kritik,saran,motivasi dan kebutuhan penulis selama menyelesaikan kuliah. 

9. Kepada Kerabat Teknik Industri Universitas Mercu Buana 2014, 2015 dan 

2016 yang telah menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. 

10. Kepada sahabat penulis para pejuangan sidang yang terdiri dari, Aldo, 

Khalid, Jalil, Zain, Kusam, Namir, Windi, Vina, Nirmala, Ary, Kasad, 

Anwar, Julio, Nur, yang selalu membuat hiburan dalam mengerjakan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah 

mendapingi penulis dan membantu penulis hingga saat ini. Akhirnya, penulis 

berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.  

 

 

Jakarta, 16 Januari 2019 
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