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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas 

segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul: Analisa Pengukuran Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) untuk Optimasi Mesin Smelter (Studi Kasus PT ITA 

Smaltindo Tangerang). 

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari 

bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai 

macam pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada Dewi Nusraningrum., Dr., M.Si., sebagai dosen 

pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan 

Tesis ini dari awal hingga Tesis ini diselesaikan. Penulis juga mengucapkan 

terimakasih kepada Dr. Ahmad Hidayat Sutawijaya, M.Com, M.Phil dan Dr. Lien 

Herliani Kusumah, M.Sc, selaku penguji sidang akhir. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada Dudi Permana., ST., MM., Ph.D selaku ketua program studi 

pascasarjana, Bapak Prof. Dr. –Ing Mudrik Alaydrus selaku direktur program 

pascasarjana beserta para jajarannya, para dosen, staff administrasi Program Studi 
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Manajemen Universitas Mercu Buana dan berbagai pihak yang telah membantu 

hingga tersusunnya tugas akhir ini.  

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyaknya kepada bapak Untung selaku Kepala Produksi dari PT ITA Smaltindo 

yang dengan sudi memberikan waktu dan pabriknya untuk dijadikan objek 

penelitian. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap karyawan pabrik 

yang turut berkontribusi hingga tersusunnya karya tugas akhir ini.  Akhirnya 

penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah tulus 

memberikan dorongan dan bantuan baik moral dan dan materi kepada penulis 

dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Kiranya tugas akhir ini dapat memberikan 

sumbangsih dalam perkembangan dunia industri dewasa ini.  
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