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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalammualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya 

kepada penulis. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 

sampai akhir zaman.  

Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “USULAN PERBAIKAN 

RANCANGAN FASILITAS DAN LINGKUNGAN FISIK KERJA PADA 

STASIUN PENGESOLAN DI INDUSTRI RUMAH TANGGA SEPATU 

CIBADUYUT”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat kelulusan dan siding Tugas Akhir Program Studi Teknik Industri 

Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari benar bahwa dalam Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 

agar Tugas Akhir ini lebih baik dan bermanfaat. 

Bantuan dan dukungan dari segenap pihak sangat berarti dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Sebagai wujud terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang 

mendalam, ucapan terima kasih atas segala bantuannya penulis sampaikan 

kepada: 

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

menyelesaikan Laporan ini. 

2. Orang Tua tercinnta yang telah berjasa dalam hidup penulis dan banyak 

memberikan dukungan, baik moril maupun materil. 

3. Bapak Nur RahmanAs’ad, Ir.,MT, selaku pembimbing 1 dan ibu Eri 

Achiraeniwati Ir., MM, selaku pembimbing II yang telah banyak 
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memberikan masukan dan bersedia membimbing penulis menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Puti Renosari Ir.,MT, selaku koordinator tugas akhir yang telah 

memberikan panduan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Teknik Industri Universitas Islam 

Bandung.  

6. Bapak Roni, Bapak Doni dan Ibu Yati selaku pemilik industri rumah 

tangga sepatu serta kepada para karyawan yang telah membantu penulis 

dalam melakukan pengambilan data sehingga penelitian dapat berjalan 

dengan baik. 

7. Seluruh rekan-rekan Teknik Industri angkatan 2009 yang telah 

membantu dan memberikan semangat dalam menyusun Tugas Akhir ini. 

8. Rekan-rekan Asisten Lab APK, Lab SIPO, Lab Mankul dan Lab LSIK 

Universitas Islam Bandung yang telah memberikan masukan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Pihak-pihak lain yang terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap semoga Tugas 

Akhir yang masih jauh dari harapan ini, dapat bermanfaat bagi kami selaku 

penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.   

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

 

 

 

 

                 Bandung, Juli 2014 

 

           

         Penulis 
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Ayat Al-Quran (QS: Al-A'raf Ayat: 170) 

 

 
 

 
Terjemahan: 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta 

mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya Kami tidak menyia-

nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.(QS: Al-A'raf Ayat: 

170). 
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