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HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama   : Galih Febriyana Putra 

NIM   : 25-2015-021 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

Judul Skripsi/Tesis : 

Studi Evaluasi Tingkat Paparan Panas Lingkungan Kerja Terhadap Pekerja di PT. 

X Berdasarkan ISO 7243:2017 sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak 

ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya 

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 

dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya 

siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

 

Bandung, 04 Februari 2021 

Yang membuat pernyataan 

 

Galih Febriyana Putra
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PRAKATA 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, beserta shalawat dan salam 

semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW bersama keluarganya, para 

sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Berkat 

limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan 

tugas akhir/ skripsi yang berjudul, “Studi Evaluasi Tingkat Paparan Panas 

Lingkungan Kerja Terhadap Pekerja di PT X Berdasarkan ISO 7243:2017”. 

Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung. Dalam 

kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan kepada 

saya dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. dr. Juli Soemirat, MPH., Ph.D., selaku dosen pembimbing I tugas 

akhir yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu, 

membimbing, dan memberikan arahan dalam mengambil keputusan terkait 

penyusunan laporan tugas akhir;  

2. Ibu Mila Dirgawati, ST., MT., PhD., selaku dosen pembimbing II tugas 

akhir yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu, 

membimbing, dan memberikan arahan dalam mengambil keputusan terkait 

penyusunan laporan tugas akhir;  

3. Bapak Tri Sutrisno, sebagai Manajer Bagian SM & K3LH di PT X dan 

pembimbing di lapangan yang telah membantu dalam mencari data untuk 

keperluan pembuatan laporan tugas akhir ini;  

4. Ibu Ade selaku staff Laboratorium Hygiene Industri Toksikologi ITB yang 

telah meluangkan waktu dan memberi pinjaman alat untuk proses 

penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini; 
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5. Kedua orangtua tercinta Papah Yayan Suryana dan Mamah Rina Yuliastuti 

yang telah memberikan doa, perhatian, serta dukungan moril dan materil 

kepada saya sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan;  

6. Kawan-kawan “Cendana Family” yang selalu menghibur, membantu, dan 

memberikan semangat dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan;  

7. Teman-teman di Jurusan Teknik Lingkungan ITENAS Kelas A yang telah 

mewarnai masa-masa perkuliahan selama kurang lebih 5,5 tahun;  

8. Rekan-rekan kuliah seperjuangan di Jurusan Teknik Lingkungan ITENAS, 

khususnya untuk Angkatan 2015 Tercinta, yang telah kompak dan saling 

membantu selama perkuliahan berlangsung; 

9. Teman-teman satu bimbingan Nyayu dan Ulwan yang selalu membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

Akhir kata, saya berharap Allah Azza Wa Jalla berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak tersebut yang telah membantu penyusunan tugas akhir ini. 

Semoga tugas akhir ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang Teknik Lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan 

lingkungan kerja di industri.  

 

 

Bandung, 04 Februari 2021 

 

 

Penulis
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HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Nasional, saya yang bertanda tangan 

dibawah ini: 

 

Nama   : Galih Febriyana Putra 

NIM   : 25-2015-021 

Program Studi  : Teknik Lingkungan 

Fakultas  : Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) 

Jenis Karya  : Tugas Akhir 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Institut Teknologi Nasional Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive 

Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

Studi Evaluasi Tingkat Paparan Panas Lingkungan Kerja Terhadap Pekerja di PT 

X Berdasarkan ISO 7243:2017, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). 

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Teknologi Nasional berhak 

menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak 

Cipta. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung    Pada tanggal: 04 Februari 2021 

Yang menyatakan 

        

(Galih Febriyana Putra)


