KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil„alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyusun
dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisa Postur Kerja
Pada Operator Proses Pengecatan Pensil Di Mesin Link Dengan Metode Rapid
Upper Limb Assesment (Studi Kasus : PT. A.W. Faber-Castell Indonesia)”
Penulisan Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk
kelulusan mata kuliah Tugas Akhir pada program sarjana strata satu (S1). Laporan
ini adalah hasil pengalaman Tugas Akhir penulis di bagian Painting PT. A.W.
Faber-Castell Indonesia. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan
lancar.

2.

Orang tua, istri, mertua dan seluruh keluarga yang penulis cintai
karena tak henti-hentinya selalu mendo‟akan, memberikan semangat,
motivasi, dan dukungan-Nya hingga terselesaikannya laporan ini.

3.

Bapak Selamet Riadi, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing yang
telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan, kritik serta saran yang berguna dalam Tugas
Akhir ini.

4.

Ibu Dr. Ir Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT. Selaku Rektor Jurusan Teknik
Industri Universitas Mercu Buana Bekasi.

5.

Ibu Bethriza Hanum, ST., MT. Selaku Koordinator Jurusan Teknik
Industri Universitas Mercu Buana Bekasi.
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6.

Bapak Kurbandi dan Bapak Gunawan selaku atasan di bagian
Panting yang telah memberikan dukungan dan kesempatan
melakukan penelitian.

7.

Segenap jajaran manajemen dan karyawan/i PT. A.W. Faber-Castell
Indonesia yang telah membantu dalam kegiatan Tugas Akhir.

8.

Teman-teman Mahasiswa Teknik Industri Reguler 2 Kampus D
Universitas Mercu Buana terim kasih atas dukungan dan
kebersamaannya selama ini.

9.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materil
maupun moril, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa
hormat saya dalam menyesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi
penyusunan, tata bahasa, tata tulis dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan
lapang dada dan tangan terbuka penulis mengharap dan membuka selebarlebarnya bagi pembaca untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada
penulis.
Harapan penulis semoga laporan ini dapat menambah khasanah ilmu dan
pengetahuan serta pengalaman baru bagi pembaca, sehingga dapat bermanfaat dan
ada perbaikan lagi dimasa mendatang.

Bekasi, 20 November 2018

Daryanto
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