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dipublikasikan oleh siapapun baik keseluruhan maupun sebagian , kecuali yang 
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mampu menggambarkan betapa bersyukur aku mendapatkan nikmat iman dan 

islam yang Engkau karuniakan kepadaku. Semoga Engkau selalu meridhoi di 

setiap langkah dan dimanapun aku berada. Untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi 
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beserta adikku semoga sehat selalu dan kita akan hidup bahagia dan bersama 
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Terima kasih kepada angker crew telah menemani masa-masa kuliah selama ini 
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    Terimakasih untuk teman-teman kontrakan lemah yang sudah menemani saya 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas 

rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir dengan judul : ““ANALISA BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL 

DENGAN METODE (CVL) CARDIOVASCULAIR LOAD DAN NASA – 

TLX (NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRASI TASK 

LOAD INDEX” 

dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW.  
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sebanyak – banyaknya kepada : 

1. Allah SWT, atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada hamba 

sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas hamba sebagai mahasiswi. 

2. Terima kasih yang sangat besar saya ucapkan kepada bapak   dan ibuk 

saya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan arahan kepada 

saya untuk terus berjuang menyelesaikan kuliah ini. 

3. Dr. Hj. Sri Arttini D.P. M.Si, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri. 

4. Akhmad Syakhroni ST, M.eng. dan Brav Deva Bernadhi, ST.MT selaku 

dosen pembimbing tugas akhir saya, yang dengan sabar telah membimbing 

dan mengarahkan saya dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

5. Bapak Ibu Dosen Teknik Industri, yang telah membimbing dan 

memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan. 

6. Ir. Eli Mas’idah. MT selaku wali dosen yang dengan sabar dan telah 

membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Bagus S.W.P, S.kom, M.CS selaku dosen yang dengan sabar memberi 

semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Terima kasih Teknik Industri angkatan 2015, yang tidak bisa saya tuliskan 

satu persatu. Terimakasih atas kenangan dan bantuan selama masa 

perkuliahan ini. 
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9. Terimaasih untuk pengurus laboratorium FTI yang sudah memberi 

pengalaman yang sangat luar biasa selama menempuh pendidikan selama 

kuliah ini. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. . Untuk 
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