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 Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat tugas akhir ini  

 Adapun tujuan dari penulis adalah untuk memenuhi sebagian 

persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S-1) program studi Teknik 

Industri, Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 Penyusunan tugas akhir ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis di PT XYZ dengan mengambil judul : 

“ANALISA PENERAPAN K3 DENGAN PENDEKATAN FAULT TREE 

ANALYSIS DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT 

XYZ” 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ungkapan terima kasih 

kepada semua pihak yang turut serta didalamnya, terutama kepada : 

1. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T selaku Koordinator Tugas Akhir dan 

Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. 

2. Bapak Ir. Atep Afia Hidayat, M.P selaku Dosen Pembimbing yang telah  

yang telah mendampingi dalam penulisan Tugas akhir ini. 

3. Seluruh dosen dan staff di Universitas Mercu Buana Jakarta yang selama ini 

telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran. 

4. Seluruh Mahasiswa/i Teknik Industri Angkatan 30 Reguler 2 terkhusus 

teman-teman sekelas dari perkuliahan awal hingga akhir semester. 

5. Teman-teman alumni Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang telah 

memberikan dukungan. 

6. Teman-teman kantor di PT XYZ yang telah memberikan semangat langsung 

maupun tidak langsung. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak lepas dari dukungan yang telah 

diberikan dari berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu penulis dengan segala 

kerendahan hati mengucapkan terima kasih buat yang tercinta orangtua penulis 

Ayahanda S. Situmorang  (Alm) dan Ibunda R. Siagian beserta saudara/i penulis 
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Fransischa Gustina Situmorang, Fransius Reynaldo Situmorang, Angelicha 

Anggreni Situmorang, Alfonsus Christoforus Situmorang yang telah memberikan 

doa restu, dukungan, dorongan, semangat, serta materi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Didalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa tugas 

akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun dari tata bahasa. 

Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dalam menyempurnakan tugas akhir ini dimasa yang akan datang. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga tugas akhir ini 

dapat bermanfaat. 
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