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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai persyaratan untuk 
mengikuti sidang tugas akhir program studi Teknik Industri Universitas Islam 
Bandung (UNISBA). 

Banyaknya kendala yang penulis alami di dalam pembuatan Tugas Akhir ini, namun 
dengan usaha yang sungguh – sungguh serta bantuan yang penulis terima dari 
berbagai pihak, maka Tugas Akhir ini dapat diselesaikan walaupun masih banyak 
kekurangannya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan  bantuan semua 
pihak baik langsung maupun tidak langsung sehingga sehingga penyusunan Tugas 
Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai wujud rasa hormat dan 
penghargaan yang mendalam dari penulis, maka penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Akhir ini. 

2. Ayah, Ibu serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril 

maupun materil, serta kasih iiiaying dan do’a yang tiada hentinya  sehingga memacu 

penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Dr. Nugraha, S.T.,MM. Selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas segala 

masukan, kritikan, dan pengetahuan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang bapak 

sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis. 

4. Ibu Puti Renosori, Ir., M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu 

dan memberikan bantuan, arahan, bimbingan, waktu, dan kesabarannya kepada penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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5. Terima kasih kepada teman-teman kopasus Iqbal M. R, Soni jaka, Apin apriadin, 

Firmansyah, Mustam, Ucul, Edi,  thanks Brad atas semangat dan senantiasa menghibur 

serta mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa. 

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi 
pembaca pada umumnya. 

Billahitaufik wal hidayah  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Bandung, Agustus 2014 

 

                    Penulis  
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Ayat Al-Quran 

 

  

 
 

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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