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AYAT AL-QUR’AN 

 

 

 

 

 

Q.S. Ar Ra’d ayat 11: 

 

 

 

Artinya: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. 
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PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR 

 

 Tugas Akhir yang tidak dipublikasikan, terdaftar dan tersedia di 

Perpustakaan Universitas Islam Bandung dan terbuka untuk umum dengan 

ketentuan, bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI 

yang berlaku di Universitas Islam Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan 

dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin 

pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan 

sumbernya. 

 Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh Tugas Akhir ini 

haruslah seizin Ketua Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 

Islam Bandung. 
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Dedikasi yang sebesar-besarnya untuk orang tua tercinta.
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat 

dan karunia-Nya 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 berjudul 

“Maksimasi Throughput Produk Garmen dengan Menggunakan Pendekatan 

Theory Of Constraint (Studi Kasus: CV Suho Garmindo Bandung)” merupakan 

salah satu alternatif produksi yang dibuat agar perusahaan memperoleh 

keuntungan maksimal. 

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. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun 

materi. 

2. Bapak Chaznin R. Muhammad, ST., MT dan Ibu Reni Amaranti, ST., MT  

sebagai pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan 

saran hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2010, yang senantiasa saling 

memberikan semangat dan dukungan. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

 

 

Bandung, 12 September 2014 

 

 

 

   Laelani Rusydina Sabila   
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