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KATA PENGANTAR 

 
  

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (TA) 

yang berjudul “Analisis Overall Equipment Effectiveness (OEE) Pada Mesin 

Inkmaker Dispensing System (Studi Kasus Perusahaan Produsen Cat Tembok di 

Tangerang)”. Tugas akhir ini diajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada Pogram Studi Teknik Industri Fakultas 

Teknik Universitas Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Allah SWT yang 

telah memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani kepada penulis, sehingga 

akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat 

membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima 

kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku, Ibu Sri Ariyanti dan Bapak 

Paeno yang telah merawat, mendidik dan membesarkan aku hingga saat ini. Tak 

pernah luput doa yang mereka selalu panjatkan untukku, serta ucapan terimakasih 

sebesar-besarnya juga kepada: 

1. Ibu Dr. Hernadewita, S.T., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

yang telah memberikan petunjuk dan arahannya dalam membuat tugas 

akhir ini. 

2. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Ibu dosen program studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana 

Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang mendukung 

pembuatan tugas akhir ini. 

4. Jelita Indrianti yang selalu memberikan semangat doa serta dukungan 

kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Rekan – rekan kerja di PLTU Banten 1 Suralaya yang telah memberikan 

toleransi dalam bekerja sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 
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6. Teman – teman seperjuangan Universitas Mercu Buana kampus Meruya 

yang telah memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai 

dengan sekarang ini. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi rekan – rekan mahasiswa Mercu 

Buana, rekan mahasiswa Universitas lainnya, semua pembaca dan bagi penulis 

khususnya. 
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