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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, nikmat, karunia 

serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis. Tidak 

lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari benar bahwa di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini 

masih banyak kesalahan serta kekurangannya, baik itu berupa penyusunan laporan 

maupun isi yang terdapat di dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik 

dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Banyak pihak yang selalu membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

Mudah-mudahan dengan selesainya tugas akhir ini penulis mendapatkan lebih 

banyak pengetahuan. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis 

haturkan bagi orang-orang yang selalu berada dalam hati dan kehidupan penulis 

yang telah membantu untuk menggapai tingkatan hidup yang  akan penulis jalani 

yaitu menjadi seorang Sarjana Teknik. Bantuan baik moril maupun materil yang 

tak terhingga jumlahnya mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua dan 

ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang berkat ridha dan kehendak-Nya, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

2. Kedua orang tua, kakak dan adik penulis, yang selalu mengingatkan target hidup yang harus 

dicapai dan selalu memberikan kasih sayang dan pengertian yang tak terhingga. 

3. Kamalludin., ST selaku calon suami penulis yang selalu mengingatkan tentang target hidup 

yang harus dicapai bersama dan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang tak 

terhingga. 

4. Bapak Dr. Nugraha, Ir., MM selaku dosen pembimbing I dan Ibu Puti Renosari., ST., MT 

selaku pembimbing 2, terima kasih atas segala masukan, kritikan, dan pengetahuan yang 

telah diberikan. Semoga ilmu yang bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis. 
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5. Bapak Nur Rahman As’ad, ST., MT dan Bapak Atep Harits Nu’man., MT 

selaku dosen wali Terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahan 

selama perkuliahan dan perwalian. 

6. Bapak Nur Rahman As’ad, ST., MT., selaku ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Islam Bandung. Terima kasih atas segala bimbingannya 

selama berkuliah di Unisba. 

7. Seluruh dosen dan staf Teknik Industri, Terimakasih banyak telah 

membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama berkuliah di 

UNISBA. 

8. Ibu Astrid selaku pembimbing lapangan yang telah banyak membantu dan 

telah banyak memberi masukkan yang berharga. 

9. Seluruh rekan teknik industri UNISBA , yang telah membantu penulis.   

10. Semua orang-yang tidak terduga yang pernah penulis temui, berkat doa 

mereka juga penulis bisa sampai saat ini dan dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

 
Akhir kata, harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. Atas segala perhatian serta kesediannya untuk 

membaca penulis ucapkan terima kasih. 

Billahittaufiq wal hidayah, Wassallamua’alaikum Wr. Wb   

 

 

 

Bandung, 28 Januari 2014 

 

 

 

(Penulis) 
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Ayat Al-Quran 

 

  

 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا أَْوفِقُىا ِمْه طَيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم 

ُمىا  ا أَْخَزْجىَا لَُكْم ِمَه اْْلَْرِض ۖ َوََل تَيَمَّ َوِممَّ

اْلَخبِيَث ِمْىهُ تُْىفِقُىَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْن 

َ َغىِيٌّ َحِميد  تُْغِمُضىا فِ   يِه ۚ َواْعلَُمىا أَنَّ َّللاَّ
 

 

 

 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al  Baqarah : 267) 
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