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MOTTO

Ulet bukan sekadar sabar, pasif, apatis,pasrah dan bertahan,ulet

adalah semangat yang didalamnya mendatangkan tekad dan sikap

antusias,gigih.tegardan pantang menyerah

"Bertasbihiah kepada Allah apa saja yang ada dilangit dan apa saja

yang ada di bumi dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana"

(Q.SAsh-shaff: 1 )

" sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,Maka

apabila kamu telah selesai (dari urusan),kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh (urusan) yang lain "(Q.S alam Nasyrah: 5-8)

• Tidak ada kata teriambat untuk sebuah Kesuksesan

• Jadikanlah hah ini lebih baik dari hari kemarin dan jadikan hari

kemarin sebagai pelajaran untuk Masa Depan

• Kegagalan merupakan awal dari kesuksesan
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jAtfiamduGChfi <Ya J^daft

Xusetesai^an semua ini dan tetah ter^abuC^an.......

Itiginliu <Persem.6afii<gn km.6aran-Cem6aran ini

'Untu^semua yang mentintai afiu

Mafiasifi ttah menemani{>u,£emarin,saat ini dan untuli^apanpun

<Da£am suci,kau 6eri%m nafas,jrwa,rasa dan suratan

'Yang ({ini dijaCani sebagai cerita

(Ctimana Rams diCatui

(Dan 6eraf$irseBagaimana fiarusnya
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P83W8M.%AMdJf

•A iih<>r-\<-rnJy(tJiA-xi.n kwr-uxi irvi k<h<uUt

> Boeat Diriku Sendiri untuk tcrus berjuang, sabar dan
bekerja keras

> Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan yang
terbaik kasih sayang yang tak ternilai.

> Buat masku dan adekku

> Mas Ichsan sayang yang selalu mcngerti akan diriku
makacih atas semuanya,atas supportnya

> Saudara-saudaraku di Solo makacih ya...
> Boeat Eka makacih yajadilah dirt kamu sendiri,ayo

semaNgat
> Boeat Reni,Lia,Danu akirnya kalian lulus dulu sukses

dech,D' reni + Lia jangaN LuPa dengan Persahabatan ini
thanks For All©

> Boeat setoJWan^iZa.Adin dan Ridwan sukses ma

skrpsinya GoobLuCk©
> Boeat nia thanks

> Mas wiwit dan dek hendy Dkk makacih atas nasehatnya
untuk slalu bersemangat dan mengerti akan

kesibukanku

> Temen maen di X-urank lisa,afit,emma ayo semangat
ya..sukses dengan skripsi kalian smoga persahabatan
Qita akan abadi dan boeat ikka akirnya usahamu tak

sia-sia selamat jadi PNS moga aku nyusul kmu©
> Temen-Temenku makacih atas supportnya

> Karisma-ku yang setia menemaniku ke manapun aku
melangkah.



KATAPENGAiNTAR

*r bjim. f^

Assalamu 'akukum Wr Wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang, dan syukur Alhamdulillah , atas segala dan anugerah-Nya yang telali

memberi ihnu,kekuatan dan kesempatan sehingga pada akhirnya Penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir "Analisa Kebisingan Kantor Terhadap Stres Kerja

Melaui Pcndckatan Ergonomi ",sebagai syarat untuk meniperoleh gelar Sarjana

(S-1) di Jurusan Teknik Industri,Fakultas Teknologi Industri,Universitas Islam

Indonesia.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

beberapa pihak yang berandil besar dalam pelaksanakaan dan penyeiesaian Tugas

Akhir ini antara lain, kepada ;

i. Ir.Bachrun Sutrisno,MT selaku dekan Fakultas Teknologi Industri,

Universitas Islam Indonesia

2. Ir.Sunaryo,MP selaku Ketua Jurusan Teknik Industri,Fakultas Teknologi

Industri,Universitas Islam Indonesia

3. H. Ir.IIari Pumomo , MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang

banyak memberikan masukan dan bimbingan.
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4. Mba' Retno,SH selaku humas KJUB.Puspetasari Klaten terimakasih atas

izinnya,telah memberikan waktu dan segala sesuatu yang Penulis

butuhkan dalam penelitian ini

5. Irwan Sctyawan,SE selaku humas KJUB Puspetasari Klaten terimakasih telali

memberikan waktu dan segala sesuatu yang Penulis butuhkan dlam

penelitian ini.

6. Teman-temanku semua yang selalu memberikan support

7. Dan semua pihak yang telah mem bantu dalam penyusunan Tugas akhir ini.

Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna.Oleh

karena itu.koreksi dan saran yang membangundiharapkan pula dari semua pihak.

Akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh

semua pihak yang berkepenlingan serta dapat memberikan sumbangan bagi

kemajuan keilmuan Teknik Industri.Amien.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Yogyakarta , 12 September 2005

Dwi Asttiti
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