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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan 

rahmat dan karunianya penulis dapat memenuhi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk 

menyajikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. 

 Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN MEJA POLA 

BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN PENDEKATAN FISIOLOGI 

(STUDI KASUS: HOME INDUSTRY SEPATU CIBADUYUT)” dibuat untuk 

memenuhi persyaratan mengikuti sidang Tugas Akhir program studi Teknik Industri 

(UNISBA). 

Penulis menyadari benar, bahwa di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini masih 

banyak kesalahan dan kekurangannya, baik itu berupa Penulisan Tugas Akhir 

maupun isi yang terdapat di dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun dari semua pihak, insya Allah semua akan penulis terima dengan 

senang hati guna perbaikan di masa yang akan datang. 

 Bantuan dan dukungan dari segenap pihak sangat berarti dalam penulisan tugas 

akhir ini. Sebagai wujud terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan 

dukungannya kepada : 

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kehidupan, kekuatan, kebahagian, 

keceriaan, kenikmatan serta segala sesuatu yang penulis butuhkan di dunia ini, 

hingga hidup ini dipenuhi oleh makna yang sangat berguna. 
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2. Kedua orang tua tercinta Ibu dan Ayah yang sudah memberikan semangat, 

dorongan, kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, moril & materil. 

3. Kedua adik saya yang selalu memberikan support Eky N dan Deulis A. 

4. Bapak Nur Rahman As’ad, S.T., M.T selaku dosen pembimbing I dan Ketua 

Prodi Teknik Industri. 

5. Ibu Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T selaku dosen pembimbing II yang telah 

banyak membimbing dan banyak memberi masukan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

6. Kepada Ibu Eri Achaeraniwati, Ir., M.M dan untuk semua dosen pengajar dan 

staff yang ada pada jurusan Teknik Industri yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan selama ini, semoga 

bermanfaat untuk kedepannya. Amin. 

7. Kepada Nuramalina S yang tak henti hentinya memberi dukungan. 

8. Kepada teman-teman seangkatan TI 09, terima kasih untuk semuanya atas 

dukungan dan semangat yang diberikan. 

9. Kepada Bapak Roni dan Istri, selaku pemilik CV. Alvida. Terima kasih atas 

bantuannya. 

 Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tugas akhir 

yang masih terdapat banyak kekurangan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.   

Wassalammu’alaikum Wr.Wb 

             
 
         Bandung,   Juli 2014 

 

 

 

 

 

(Penulis) 
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AYAT AL-QURAN 

 

 

 

Artinya :  Demi masa(1). Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian(2), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran(3).(QS. Al-‘Ashr 103:1-3) 
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