KATA PENGANTAR
Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta Rasulnya. Teriring ridho Allah
SWT sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir
ini dengan judul “ PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA
PEGAWAI

FASILITAS

DAN

PEMELIHARAAN

JAKARTA

DI

LANTAMAL III” guna untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri,
Universitas Mercu Buana Jakarta. Dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini
diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman baik bagi
penulis sendiri maupun bagi pembaca.
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bisa berjalan lancar tidak lepas dari
bimbingan, dukungan, pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh
karenanya penulis dengan tidak mengurangi rasa hormat mengucapkan terima
kasih kepada :
1.

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

2.

Orang Tua yang sangat memotivasi saya, serta kakak-kakak dan adik-adikku
yang telah memberikan dukungan dan doa semangat sampai selesai Tugas
Akhir ini.

3.

Bapak Ir. Muhammad Kholil, MT selaku pembimbing Tugas Akhir. Yang
telah membimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

4.

Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Kaprodi Jurusan Teknik
Industri. Yang mengarahkan dan membimbing dalam pelaksanaan Tugas
Akhir.

5.

Kafasharkan Jakarta selaku Kepala Satuan Kerja, dimana mempersilahkan
penulis mengambil data ditempat tersebut.

6.

Istri tercinta, Megah Indah Dwita dan kedua anak saya, Kenzie Alfarizi dan
Khayla Almira Maritza yang telah membantu,mendukung dan memberikan
semangat sampai selesainya Tugas Akhir
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7.

Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini dan terutama dalam
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari
sempurna. Namun harapan penulis semoga Tugas Akhir ini bermanfaat kepada
seluruh pembaca.

Jakarta,

September 2018
Penulis

Wahyudin Amrullah
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