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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan penelitian ini. 

Dalam penyusunan laporan ini penulis menemukan banyak hambatan dan 

kesulitan, namun berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta 

ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini 

2. Ibu Bethriza Hanum, ST, MT selaku Sekretaris Program Studi Teknik 

Industri dan juga sekaligus dosen mata kuliah Metodelogi Penelitian yang 

telah memberikan arahan kepada penulis untu menulis karya ilmiah 

3. Ibu Titia Izzati, S.Si, M.Sc selaku pembimbing mata kuliah Kerja Praktek 

Universitas Mercubuana 

4. Mr. Saegusa Hideyuki selaku direktur perusahaan PT. ISKW JAVA 

INDONESIA 

5. Bapak Topo Nuryadi selaku Manager Engginering perusahaan PT. ISKW 

JAVA INDONESIA 

6. Kepada keluarga penulis terutama IBU/BAPAK yang selalu memberikan,doa 

dan juga dukungan dalam menyelesaikan laporan ini 

7. Rekan-rekan UPT. Perpustakaan Universitas Mercu Buana Kampus D yang 

telah mengajarkan bagaimana cara untuk menulis laporan yang baik. 
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8. Seluruh rekan-rekan TEKNIK INDUSTRI angkatan 2014 yang telah 

membantu dan menolong penulis ketika melakukan penelitian. 

Juga pihak-pihak lainnya yang belum tercantum dalam poin-poin diatas kami 

ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya sehingga laporan tugas akhir 

yang berjudul “ANALISA POSTUR KERJA PADA KARYAWAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE RULA PADA PT.ISKW” dapat selesai tepat 

pada waktunya. 

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan dan proses penelitian ini masih 

terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat terbuka sekali untuk menerima 

kritik dan saran yang membangun supaya laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. 

Tidak lupa melalui kata pengantar ini penulis berharap semoga penelitian 

yang telah penulis lakukan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Atas 

kesalahan tutur kata dan sikap penulis selama melakukan penelitian ini, penulis 

mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

 

Bekasi, 30 Juni 2018 

 

 

Penulis 
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