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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat 

kemurahan dan anugerah-Nya, laporan skripsi yang berjudul “Usulan Perbaikan 

pada Stasiun Kerja Berdasarkan Analisis Ergonomi (Studi Kasus Toko Eka Helm 

Tangerang)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Meskipun dalam kondisi pandemi 

yang serba sulit ini, Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran selama 

melakukan pengamatan dan proses penulisan skripsi ini. 

Kegiatan penulisan skripsi merupakan syarat kelulusan yang di tetapkan di 

Program Studi Teknik Industri Universitas Tarumanagara, sebagai bukti 

implementasi berbagai pengetahuan dan praktik teori dari apa yang sudah dipelajari 

selama masa perkuliahan yang ditempuh. 

Dalam penulisannya, Penulis dibantu oleh banyak sekali pihak. Maka dari itu, 

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan bantuan selama skripsi ini dikerjakan, terutama kepada: 

1. Bapak Wilson Kosasih, S.T., M.T., IPM., selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri Universitas Tarumanagara atas kesempatan untuk Penulis 

dapat belajar dan mendapat pengalaman selama proses penulisan skripsi 

ini; 

2. Ibu Lithrone Laricha, S.T., M.T., selaku Koordinator Skripsi atas 

bimbingan dan arahan yang jelas mengenai berbagai hal berkaitan dengan 

jalannya kegiatan skripsi disepanjang semester ini; 

3. Bapak Dr. Lamto Widodo, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Utama 

Penulis, atas bimbingan dan ajaran yang sangat bermanfaat selama proses 

asistensi dan penulisan skripsi ini berlangsung; 

4. Bapak I Wayan Sukania, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing 

Pendamping Penulis, atas waktu dan kesabaran yang telah dicurahkan 

kepada Penulis selama penulisan skripsi ini; 

5. Bapak Tjoa Ronny Djuari dan Ibu Dessijanti Wati, selaku pekerja 

sekaligus pemilik di Toko Eka Helm, atas kesempatan dan kesediaannya 

menjadi objek penelitian Penulis. Selaku orang tua dari Penulis juga atas 
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dorongan dan motivasi yang diberikan, sehingga Penulis dengan semangat 

memberikan yang terbaik, mengerjakan rangkaian penelitian skripsi ini; 

6. Teman-teman seperjuangan skripsi, Aurellia Kharisty Tjusila dan Sharin 

Chandra, atas dukungan moral dan support sehingga proposal skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik; 

7. Teman-teman dari BPHI dan Kelompok Kecil Persekutuan Oikoumene 

Universitas Tarumanagara, atas dukungannya dalam doa dan 

kesediaannya untuk mendengar berbagai keluh kesah yang dirasakan 

Penulis sepanjang proses penulisan proposal skripsi ini; 

8. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, 

atas bantuan dan kontribusi yanng telah diberikan kepada Penulis selama 

proses penulisan skripsi ini berlangsung. 

Penulis berharap, selain sebagai syarat kelulusan pendidikan S1 Penulis, 

penelitian ini juga dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak yang terlibat, 

atau Pembaca di masa yang akan datang. 

Dalam penulisa skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, Penulis dengan tangan dan hati yang 

terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari Pembaca 

agar Penulis dapat memperbaikinya di lain kesempatan. Akhir kata, Penulis 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Tuhan Yesus memberkati. 
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