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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat memenuhi dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk 

menyajikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin.  

Tugas Akhir berjudul “Perancangan Meja Dan Kursi Kerja Ergonomis Pada 

Bagian Pembentukan Dan Dekorasi Di Uptd (Unit Pelaksana Teknis Dinas) 

Litbang Plered” merupakan salah satu solusi untuk meminimasi keluhan yang 

dirasakan pengrajin pada saat berkerja. 

Bantuan dan dukungan dari segenap pihak sangat berarti dalam penulisan 

tugas akhir ini. Sebagai wujud terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang 

mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan 

dan dukungannya kepada: 

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kehidupan, kekuatan, kebahagian, 

keceriaan, kenikmatan serta segala sesuatu yang penulis butuhkan di dunia 

ini, hingga hidup ini dipenuhi oleh makna yang sangat berguna. 

2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril 

maupun materi. 

3. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan support Delin dan Yusril 

4. Ibu Eri Achiraeniwati, Ir., MM dan Ibu Yanti Sri Rejeki, ST., MT  sebagai 

pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran 

hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Kepada Ibu Dewi Shofi Mulyati, Ir., MT dan untuk semua dosen pengajar 

dan staff yang ada pada jurusan Teknik Industri yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan 

selama ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin. 

6. Kepada Siswakowati Apriliyanti yang tak hentinya memberikan dukungan. 
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7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2010, yang senantiasa saling 

memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya tugas akhir ini. 

8. Kepada asisten Analisis Perancangan Kerja & Ergonomi Redy, Ricky, 

April, Pangesti, Ghozi, Haris, Charisma dan Zahra terima kasih. 

9. Kepada semua teman 2005 sampai 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. Terima kasih telah memberikan semangat.  

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

 

 

           Bandung,     Mei 2015 

 

 

 

         Tegar BMW Putra   
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