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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT  yang talah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 

junjungan kekasih Allah dan juga rahmat bagi seluruh alam semesta ialah Nabi 

Muhammad SAW. Diiringi ridho Allah dan Rasulnya sehingga penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan Judul “ 

INTERVENSI ERGONOMI DALAM MEMINIMALKAN RISIKO 

MUSCULOSKELETAL DISORDER (MSDs)” guna memenuhi persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) 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. 

Penulis 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 

terimakasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orang tua, yang telah bersusah payah mendidik, menyayangi, dan 

memberikan dukungan moral maupun materil, sehingga saya dapat 

berkuliah dengan lancar. 

3. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT. Selaku Koordinator Tugas Akhir dan 

Ketua Program Studi 

4. Ibu Euis Nina Saparina Yuliani, ST, MT. Selaku Dosen pembimbing yang 

telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

5. Dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana, atas bimbingan dan 

pengajarannya didalam perkuliahan 

6. Seluruh Operator PT. Intercallin yang telah memberikan kontribusinya guna 

penulis melakukan penelitian untuk menyusun Tugas Akhir. 
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7. Teman Mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta yang 

selalu memotivasi dan bekerja sama serta kekompakan yang terjalin 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun 

materil, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Tugas 

Akhir ini. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

Jakarta, 1 Juli 2020 

 

 

 

(Hasthi Dasto Fibrianto) 
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