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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengangkat Topik tentang “ Hubungan Pengetahuan tenaga kerja

tentang bahaya Kebisingan dengan prilaku penggunaan EAR MUFF di

Bagian Kamar pompa PT. PERTAMINA ( PERSERO ) Instalasi Jakarta

Group” penulis ingin megetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan tenaga

kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku pekerja dalam penggunaan APD

Ear Muff.

Selesainya penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari adanya

bimbingan, pengarahan maupun dukungan dari berbagai pihak, maka dalam

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Terima kasih kepada kedua Orang tua atas kasih sayang dan perhatian yang

senantiasa mereka berikan dan juga atas dukungan serta do’a bagi penulis

untuk selalu belajar dan berusaha.

2. Kepada kakak dan adik saya yang telah memberikan dorongan, dukungan

penuh serta do’anya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Farriz Widhiyarso yang selalu rela membagi waktunya untuk menyemangati

dan membantu penulis pada saat sedang menyusun Skripsi ini .

4. Bpk. Affan Ahmad SKM,MKKK selaku pembimbing pertama penulis, yang

telah membimbing penulis serta membantu penulis dalam menyusun proposal

skripsi ini.

5. Ibu Intan Silviana Mustikawati SKM, MPH selaku pembimbing kedua

penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
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6. Seluruh dosen K3I di Universitas Indonusa Esa Unggul atas materinya dan

bimbingannya selama ini, sehingga ajaran-ajaran yang diberikan dapat penulis

aplikasikan pada saat menyusun skripsi.

7. Teman-teman angkatan ’06 sissy, silpia, gisel, onta, mira, lina, pungky, dino,

eka, widya, dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan dorongan, baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan mereka di atas mendapatkan balasan yang berlipat ganda

dari ALLAH SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dan perlu

perkembangan, baik dalam teknis penulisan, penggunaan bahasa, maupun dari

segi materi yang dibahas, untuk itu, penulis sangat mengaharapkan adanya saran

maupun pengarahan lebih lanjut agar dikemudian hari dapat menyusun karya

ilmiah dengan lebih baik lagi.

Selajutnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat

khususnya bagi penulis maupun pembacanya.
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