
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayat-Nya berupa kekuatan dan kesehatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaiakan 

skripsi ini yang berjudul “ANALISIS RISIKO TERHADAP RENCANA OPERASIONAL 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN VICTORY LAND PADA PT RICH YOUNG 

INDONESIA”.Penelitian ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di Program 

Sarjana, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

dalam penulisan maupun isinya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh penulis.Meskipun demikian penulis berusaha dengan segala 

uapaya dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.Penulis 

mengharapakan saran dan kritik dari berbagai pihak agar dapat memperbaiki kekurangan dan 

kelemahan dari laporan pembuatan skripsi ini. 

Penulis melakukan analisa risiko operasional pembangunan pada PT. Rich Young Indonesia ini 

dikarenakan agar perusahaan tersebut dapat mengidentifikasi dan memetakan suatu kejadian 

risiko pada perusahaan sebagai acuan untuk melihat dampak dan frekuensi yang dapat 

mempengaruhi kerugian perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko operasional  

pembangunan terutama di bagian sumber daya manusia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya 

agar tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Risiko operasional pembangunan dapat 

dikurangi dengani dentifikasi, pemetaan dan análisis risiko operasional. Dengan demikian, 

keputusan untuk menghindari atau mengurangi risiko dapat dilakukan secara tepat. Dalam 

penulisan Skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan baik dari segi material maupun 

motivasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kekuatan, serta kemudahan selama ini 

sehingga laporan Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

2. Bapak Ir. Agus Edi Sudiarto, M,T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

motivasi, masukan arahan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses 

bimbingan ini. 



3. Keluarga tercinta Papa, Mama, Kakandaku Dewi Setiati Indah, Alberto Enstein Dendi, 

Sinta Arisona,dan Bunda Cecil, Dara Glavi tercinta yang selalu memberikan doa, 

dukungan, serta perhatiannya. 

4. Bapak Didit Damur Rachman, M.T.,dan Arif Rahmana, M.T., selaku Ketua dan 

Sekretaris Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Widyatama 

Bandung. 

5. Seluruh Dosen Teknik Industri Universitas Widyatama, terimakasih atas ilmu yang telah 

diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan dilangsungkan. 

6. Sahabat dan teman seperjuangan di Teknik Industri 2008: Agam, Roni, Indra, Basten, 

Andri, Sigit, Fajar, Sutrio, Alam dan semua anak-anak Teknik Industri 08 yang tidak 

dapat disebutkan satu-persatu semoga persahabatan kita selamanya akan tetap terjalin. 

7. Para tetangga komp Victory land: Pa Eri, Dodi, Bang Dul, dan Pa aldo yang sudah 

memberikan dukungan dan semangat agar dapat menyelesaiakan segera Skripsi ini. 

8. Karyawan Universitas Widyatama khususnya dibagian Akademik beserta jajarannya 

yang sudah membantu memperlanacar prosesi mulai dari pengajuan bimbingan skripsi 

sampai dengan daftar wisuda.Akhir kata, semoga apa yang penulis hasilkan dari Skripsi 

ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat terutama bagi pembaca yang berniat untuk 

mengembangkan penelitian ini.Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan 

senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua 
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