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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS

AKHIR

Saya mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas

Pelita Harapan,

Nama Mahasiswa

Nomor Pokok Mahasiswa

Jurusan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul

“PERBANDINGAN KOMPOSISI

PONSEL BLACKBERRY, NOKIA, SONY ERICSSON, DAN HUAWEI

adalah:

1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan

lapangan dan buku

pada karya tugas akhir saya.

2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang

pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali

pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang

semestinya.

3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan

yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi a

karya tugas akhir ini batal.
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Saya mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas

Mahasiswa : A.A.G Juniartha

Nomor Pokok Mahasiswa : 03320090046
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Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul

PERBANDINGAN KOMPOSISI MATERIAL DALAM LIMBAH PCB

PONSEL BLACKBERRY, NOKIA, SONY ERICSSON, DAN HUAWEI

Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinja

dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi

pada karya tugas akhir saya.

Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang

pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali

bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang

Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan

yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka

karya tugas akhir ini batal.

Karawaci, 14

Yang membuat pernyataan

(A.A.G JUNIARTHA
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hasil kuliah, tinjauan

buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi

Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang

pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali

bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang

Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan

pa yang telah dinyatakan di atas, maka

14 Februari 2013

Yang membuat pernyataan
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