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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaannirrahiim.  

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidaratNya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan 

sesuai harapan. Tak lupa, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. 

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Industri pada 

Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Banyak sekai bantuan dan 

bimbingan yang diperoleh berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh 

karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. Rakhmat Ceha, Ir., MT selaku pembimbing I dan Chaznin R 

Muhammad, Ir., MT selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan pengajaran selaku dosen pembimbing kepada penulis. 

Terimakasih sebanyak-banyak nya saya ucapkan atas kebaikan Bapak-

Bapak dan semoga Allah membalas segala kebaikan ilmu yang telah Bapak 

berikan. 

2. Bapak Dr. Yan Orgianus, Ir., Msc dan Otong Rukmana, ST., MT selaku 

dosen penguji. Terimakasih atas kesediaan Bapak-Bapak meluangkan 

waktu untu menguji penulis dalam siding Tugas Akhir dan memberikan 

usulan-usulan kepada penulis. 

3. Mama, Papaku yang tersayang Ma Eva dan Pa Irzon serta keluarga besar 

Datuak Bagindo Sati yang tercinta atas dukungan dan doa yang 

memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akkhir 

ini, khususnya kepada adik satu-satunya yang memarahin untuk cepat lulus. 

Semoga Allah mengampuni segala doa dan memberikan rahmat serta kasih 

saying kepada Mama dan Papa serta keluarga tercinta. 

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di program Teknik Industri 

Universitas Islam Bandung atas segala ilmu pengetahun yang telah 

diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu selama 4.5 tahun. Semoga 
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penulis dapat menuai ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk masa 

selanjutnya. 

5. Pegawai Program Teknik Industri Universitas Islam Bandung yang 

bersedia membantu mahasiswa dalam perkuliahan. Terimkasih atas 

bantuannya dan kebaikannya dalam segala hal yang berhubungan dengan 

perkuliahan. 

6. Bapak Suyotno selaku Manajer PPPP atas bimbingan dan bantunnya 

selama penulis melakukan penelitian di PT Indofarma (Persero) Tbk. 

Terimakasih telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di 

Bagian Produksi I. 

7. Bapak Fitrah dan Kakak Farah selaku Asisten Manajer PPPP atas 

bimbingannya dan bantunnya selama penulis melakukan penelitian dan 

pengerjaan Tugas Akhir di PT Indofarma (Persero) Tbk. Terimakasih atas 

kemudahan dan kebaikan terhadap penulis dalam memberikan data dan 

menyelesaikan Tugas Akhir. Maaf atas waktu penelitian penulis yang tidak 

teratur dan selalu menganggu pada saatn bekerjnya. 

8. Bapak Abib selaku Supervisor Dispensing, Bapak berwajah Arab selaku 

Supervisor Produksi dan Bapak yang sudah tua selaku Supervisor 

Pengemasan atas bantunnya untuk memberikan informasi segala tentang 

proses produksi dan memberikan data-data mengenai penelitian Tugas 

Akhir. 

9. Semua operator pada Bagian Produksi I PT Indofarma (Persero) Tbk yang 

bersedia memberikan informasi dan selalu menjawab pertanyaan penulis 

pada saat penelitian Tugas Akhir. 

10. R.S yang selalu mendorong untuk penulis menyelesaikan kuliah dan 

sekaligus teman dekat yang super baik dan setia dalam menemani 

pengerjaan Tugas Akhir. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan 

rahmat setiap langkah hidupmu. Semoga cepat lulus juga. 

11. Hilda selaku teman penelitian yang butuh pengorbanan ke perusahaan naik 

bus non ac, naik mikrolet dan naik angkot (haha). Terimakasih atas 

bantunnya selama penelitian dan menyelesaikan Tugas Akhir. 
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12. Tante Evi, Om Emil dan Ante Sitta yang selalu memberikan dorongan dan 

motivasi untuk mencapai cita-cita penulis. Terimakasih telah mengajarkan 

cara berbisnis selama perkuliahan penulis. 

13. Teman-teman Klub Volly Cadas di kampong halaman: Odi yang selalu 

memberikan keceriahannya dan semoga cepat menjadi manajer perusahaan 

kelapa sawit, Nandi kondiak yang sok-sokan orang paling serem dan cepat 

mendapatkan istri, Bang Buser yang bekerja dari Padang ke Papua Barat 

cuman untuk kerja Bank, Iki Keperet yang sudah menjadi manajer 

perusahaan pakan ternak, Dedi yang pernah membeli DVD jam 2 malam 

hingga di kejar bencong (hehe) dan sekarang sudah menjadi SI peternakan 

di Unand Padang dan para bocah-bocah kecil yang selalu menemani untuk 

latihan volli di kampong. Terimakasih menjadi sahabat selama 23 tahun 

dan semoga kita semua bisa sukses dan dapat mencapau cita-cita kita. 

14. Teman-teman kosan 36 Cisitu Baru: Bang Puji selaku bapak kosan, Bang 

Iwin selalu menjadi orang pendiam di kosan 36, Bang Roni orang 

campuran batak dan minang sebagai tempat meminta film, Bang Oakwood 

yang selalu telah bayar uang kas, dan Pak Etek Ronce yang menunngu 

menjadi manajer tambang di Subang. 

15. Teman-teman Lab Sistem Produksi: Manan, Dhoni, Santi, Hilda (lagi), 

Santi, dan Dini yang selalu senasib di Lab dan tempat diskusi mengenai 

imu tentang Sistem Produksi khususnya ilmu lean manufacturing tentang 

Tugas Akhir. 

16. Rekan bisnis Aulia Andani dan Manan (lagi) yang berusaha untuk 

memperluas bisnis dengan keuntungan-keuntungan penjualan. Semoga 

usaha bisnis kita masih berjalan panjang dan penjualannya semakin 

meningkat setiap bulan. 

17. Sahabat semasa MAN: Refna bersedia membantu membuat abstrak 

berbahasa inggris (hehe), dan Suneng yang sudah mulai selengehan. 

18. Teman-teman angkatan 2011 TI-UNISBA seluruhnya. Terimakasih atas 

segala pengalamannya dengan 4 tahun yang luar biasa dan semoga kita 

menjadi orang berhasil dunia dan akhirat. 
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19. Teman-Teman Keluarga Mahasiswa Teknik Industri Unisba periode 2011-

2012 yang cukup banyak memberikan pelajaran organisasi. Terimakasih 

khususnya pada Bidang Pengabdian Masyarakat. 

20. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendorong penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir baik secara langsung dan tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang telah dibuat ini masih jauh dari 

sempurna dan masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga Tugas 

Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. 

 

      Bandung, Februari 2016 

 

           Jefri Khairunnas 
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