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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrohmaanirrohiim 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji serta syukur Penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan Karunia dan Hidayah-Nya. Dan Shalawat 

serta salam tercurahkan pada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW. 

Akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Kebisingan Terhadap Kesehatan Kerja Karyawan Divisi Tempa dan Cor 

pada PT. PINDAD (Persero) Bandung” dengan tepat waktu.  

 Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen STIE EKUITAS. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan 

dan ketidak sempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang ada pada diri Penulis. Namun dalam banyaknya pihak yang 

memberikan bantuan serta dukungannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

 Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 

1. Syukur Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan 

karunianya.  

2. Ibunda tercinta tersayang terkasih, Ibu Sumiati yang senantiasa berdo’a 

demi kelancaran penulis dan selalu membelikan apa yang diinginkan 
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anaknya untuk lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Teteh 

sayang mbu. 

3. Ayahanda tercinta tersayang terkasih, Bapak Asep Sujana yang selalu 

memberikan doa, perhatian  dan dukungan kepada penulis. I love u.  

4. Adik tercinta, Sri Wahyuni yang selalu memberikan dukungan kepada 

penulis. 

5. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT. Selaku Ketua STIE Ekuitas. 

6. Bapak DR.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, M.Sc., CSR. selaku Wakil 

Ketua 1 STIE Ekuitas. 

7. Bapak Dr. Herry A. Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II STIE 

Ekuitas.  

8. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas. 

9. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT. selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas. 

10. Ibu Maya Irjayanti, SE., M.BA. selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas.  

11. Ibu Dr. Ayi Tejaningrum, SE., MT. selaku Wali Dosen.  

12. Bapak Deddy Rusyandi, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang 

dengan ketulusannya telah meluangkan waktu dan sabar memberikan 

bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Bunda Dr. Rr. Rahmawati. SE., M.Si. selaku Dosen Penguji dan Dosen 

Pembimbing revisi yang memberi solusi dan telah meluangkan waktu serta 

memberikan motivasi dan pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan.  
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14. Yang Terhormat seluruh Staf Dosen Pengajar STIE Ekuitas yang telah 

memberikan ilmu akademik dan pengetahuan selama di bangku kuliah. 

15. Seluruh Staf BAAK, BAU dan perpustakaan yang telah membantu dalam 

bidang administrasi. 

16. Pimpinan dan jajaran Divisi Tempa dan Cor yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan terutama kepada bapak dwi, ibu wulan dan ibu 

Hanif. 

17. Karyawan Divisi Tempa dan Cor PT. PINDAD (Persero) Bandung yang 

telah membantu dalam pengisian kuesioner, tanpa Anda skripsi ini tak 

pernah selesaikan. 

18. Aditia yang selalu membantu, memberi semangat dan mendengarkan 

keluhkesa selama menyelesaikan skripsi ini. 

19. Gina, Riska, Ine, Anita, Ghaini, Eva, Rizal, Putri, Reza dan teman-teman 

seperjuangan yang selau mendengarkan keluh kesah, memberikan solusi 

dan kecerian selama penyusunan skripsi ini.  

20. Rekan-rekan S1 Manajemen 2011 yang telah bersama-sama berjuang 

belajar bersama-sama dari tahun 2011 yang lalu. 

21. Teman-teman Manajemen 3 angkatan 2011 terima kasih atas 

pertemanannya selama ini, serta semangat yang diberikan kepada penulis.  

22. Teman-teman Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2011 yang 

selalu memberikan dukungan, pengalaman-pengalaman yang menarik dan 

bermanfaat. 

23. Teman-teman Manajemen S1 angkatan 2011 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 
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24. Teman-teman Viking EKUITAS terima kasih atas pertemanannya selama 

ini, serta semangat yang diberikan kepada penulis.  

25. Semua pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis selama proses pengerjaan 

skripsi ini berlangsung. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya, dan bagi semua pihak yang membutuhkan atau berkepentingan 

pada umumnya. 

 

 

Bandung, Januari 2015 

 

 

Penulis  

 

 

 

 


