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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah

melimpahkan berkah, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Faktor Individu dan Faktor

Risiko Ergonomi dengan Keluhan Low Back Pain (LBP) pada Penjahit Sektor

Usaha Informal di CV. Wahyu Langgeng Jakarta Tahun 2014” yang merupakan

salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1)

Universitas Esa Unggul Peminatan K3 Industri.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini,

maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kemudahan dan kelancaran.

2. Bapak, Mama dan adik tersayang yang tak henti-hentinya memberikan doa,

dukungan, semangat serta pengorbanannya baik dari segi moril maupun

materil dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Universitas Esa Unggul.

4. Ibu Intan Silviana M., SKM, MPH, selaku Ketua Jurusan Kesehatan

Masyarakat Universitas Esa Unggul dan sekaligus dosen pembimbing I yang
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telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan

Skripsi ini.

5. Bapak Dr. Farid Budiman MSc, selaku pembimbing II yang telah memberikan

banyak saran dan masukan mengenai Skripsi ini.

6. Bapak Suyono selaku pemilik CV. Wahyu Langgeng atas izin lokasi untuk

melakukan penelitian.

7. Julpri Andika atas seluruh bantuannya yang telah memberikan doa dan

semangat serta meluangkan waktunya sampai terselesaikannya Skripsi ini.

8. Seluruh pekerja di CV. Wahyu Langgeng atas pasrtisipasinya.

9. Teman – teman K3 angkatan 2012 untuk kebersamaannya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih sederhana

yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan

saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini penulis harapkan. Semoga

Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh penulis.

Alhamdulillahirobil’alamin

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2014
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