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dan Standar Operasi Untuk Meningkatkan Keandalan Thermal Power Plant
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memperoleh gelar Magister pada Program Studi Teknik Industri Universitas
Mercu Buana.
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Kepada Seluruh Rekan Magister Teknik Industri angkatan 19 yang telah
menjadi teman, sahabat, kaka, saudara, pembimbing, pembina dan orang tua
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Penelitian ini sudah dibuat dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti kaidahkaidah penelitian ilmiah sebagaimana telah diatur dalam buku pedoman yang
merupakan kebijakan Kepala Program Studi Magister Teknik Industri Universitas
Mercu Buana. Di sisi lain adanya keterbatasan kemampuan teknis maupun
metodologis, tentu di dalam proposal penelitian ini masih terdapat kekurangan.
Semoga semua pihak dapat membantu penyempurnaannya.
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