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PENGANTAR 

 

Segala puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi 

Potensi Hazard Dengan Menggunakan Metode Hazard And Operability Study 

(HAZOP) (Studi Kasus di PT. Polowijo Gosari)”. Tidak lupa shalawat dan salam kami 

haturkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.  

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya. 

Di dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan yang penulis hadapi. Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah 

membantu, membimbing, memberi petunjuk, serta memberi dukungan sehingga penulis 

dapat melewatinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Orang tua tersayang Ayah Nadlif dan Ibu Farokhah atas dukungan moril, materil, dan 

dukungan doa yang luar biasa diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan 

penelitian ini, dan juga bimbingan akhlak yang telah diberikan agar selalu mengingat 

Allah SWT. Serta saudara terkasih Rahmatullah Rifqi Augusta, Dwi Puspitasari, 

Amelia Rahma Kartika, Darmawan Hanif Hidayatullah yang telah memberikan 

dukungan dan doa kepada penulis. 

2. Bapak Ishardita Pambudi Tama, ST., MT., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan skripsi, motivasi, ilmu, serta arahan kepada 

penulis. 

3. Bapak Arif Rahman, ST., MT. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Industri Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan 

kepada penulis. 

4. Ibu Rahmi Yuniarti, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dalam 

membimbing penulis, memberikan masukan, motivasi, waktu yang diluangkan, ilmu 

yang diberikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini, dan juga selalu 

mengingatkan dan memberikan arahan kepada penulis untuk selalu berakhlak baik 

demi kebahagiaan orang tua. 
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5. Ibu Ratih Ardia Sari, ST., MT., dan Ibu Ceria Farela Mada Tantrika, ST., MT., selaku 

Dosen Pengamat Seminar Hasil atas motivasi, kritik, saran, dan arahan untuk 

perbaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Industri yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu karyawan di bagian Recording yang sudah membantu proses 

administrasi selama proses studi. 

8. Keluarga besar Bani Abu Ali yang telah memberikan motivasi dan doa kepada 

penulis. 

9. Vita Dwi Ariska yang sudah memberikan motivasi, doa, kesabaran yang luar biasa 

kepada penulis. 

10. Dulur-dulur Arena Crew, Barkah, Adityawarman “Bamu”, Vito “Kentung”, Deldana 

“Kutil”, Chandra “Pras”, Ari “Beset”, Nur Kasmin “Pace”, Hafidz “Jepit”, Arga. 

11. Teman-teman ngopies dan bercanda ria Alfi, Ricardo, Feri “Tewel”, Lukman “Suro”, 

Gayuh, Patriot, Triana, Yesi, Lia”atun”. 

12. Teman-teman mahasiswa Teknik Industri UB angkatan 2009 (ZeroNine) yang telah 

memberi dukungan atas penyelesaian skripsi ini. 

13. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. 

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penyusunan Skripsi ini. Oleh 

sebab itu, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. 

Demikian pula halnya, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif demi penyempurnaan penyusunan laporan ini agar ke depannya dapat menjadi 

lebih baik dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, maka seluruh isi laporan ini 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan seberapa pun sederhananya laporan ini, 

penulis mengharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Dan 

kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung semoga 

mendapat imbalan sepantasnya dari Allah SWT. Amin. 

 

Malang, 26 Januari 2016 
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