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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada pernah berhenti 

mencurahkan rahmat dan membereikan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. 

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang selalu 

mengikuti langkahnya hingga akhir zaman.  

Dengan kemudahan dan pertolongan Allah SWT, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Hubungan Penerapan Program 

Keselamatan dan Kesehatan (K3) dengan Kinerja Karyawan bagian Bekisting di 

PT. Estegra Tangerang. 

Penyusun menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang masih perlu mendapat 

pengembangan baik dalam teknik penulisan, penggunaan bahasa, maupun dari 

segi materi yang dibahas. Namun demikian penyusun telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyelesaikan laporan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk 

itu penyusun sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan pengarahan lebih 

lanjut agar dikemudian hari dapat menyusun karya ilmiah yang lebih baik lagi.  

Hasil laporan skripsi ini juga tidak lepas dari adanya bimbingan, 

pengarahan, dan bantuan dari pihak lain. Maka dalam kesempatan ini pula 

penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan do’anya serta 

pengorbanannya baik secara moril maupun materil. 
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2. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan        

Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH selaku Ketua Jurusan Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Dr. Farid Budiman, Msc selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan laporan 

skripsi ini. 

5. Bapak Drs. IGK Wijasa, MARS selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan laporan 

skripsi ini. 

6. Seluruh Staf Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul 

yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk terlibat dalam proses 

belajar-mengajar.  

7. Bapak Pandu selaku Safety Manager PT. Estetika Griya Sarana yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian skripsi ini 

sampai dengan selesai.  

8. Rekan–rekan Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan tahun 2011 yang telah 

banyak memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan skripsi ini. 
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