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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahnya sepada penulis, serta kemudahan dan kelancaran, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tak lupa, shalawat serta 

salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan 

para pengikutnya. 

Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang tugas akhir 

Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Bandung (UNISBA). Penulis 

menyadari benar bahwa di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini masih banyak 

kesalahn serta kekurangannya, baik itu berupa penyusunan laporan maupun isi yang 

terdapat dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak mungkin bekerja tanpa bantuan, 

bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Bantuan dan dukungan dari segenap 

pihak sangat berarti dalam penulisan Tugas Akhir ini. Sebagai wujud terima kasih, 

rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, kami ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih atas segala bantuannya kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberi kemudahan, kelancaran, kekuatan serta 

kesehatan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini 

2. Papah dan Mamah tercinta yang senantiasa memberikan dukungan serta doa 

yang tak henti-hentinya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

3. Kakak dan adik tersayang yang memberikan semangat serta bantuan dalam 

tugas akhir ini. 
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4. Ibu Eri Achiraeniwati ST., MM selaku pembimbing I dan Ibu Yanti Sri 

Rejeki ST., MT selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala masukan, 

kritikan, pengetahuan dan waktu luangnya yang telah diberikan dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Nur Rahman As’ad ST., MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 

yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

6. Ibu Puti Renosori, Ir., MT selaku ketua pelakasana Tugas Akhir ini yang 

telah membantu segala kesulitan selama proses pengerjaan Tugas Akhir. 

7. Bapak Roni dan istri selaku pemilik home industry beserta karyawan yang 

telah membantu dalam pengumpulan data untuk mengerjakan Tugas Akhir 

ini. Terima kasih karena menerima penulis dengan sangat baik dan 

meluangkan waktunya. 

8. Teman-teman seperjuangan Ti 09 Fiqih, Edi, Mustam, Ade, Sumarto, 

Ahmad, Mario, Irfan, Fery, Fadholi, Ucul, Aef, Nia, Age, Inne dan Risma 

yang selalu ada dalam susah dan senang, selalu memberi dukungan dalam 

mengerjakan Tugas Akhir. Terima Kasih atas segalanya, tanpa kalian 

perjalanan selama perkuliahan takkan menyenangkan dan bermakna. 

HIDUP TI 09. 

9. Seluruh teman-teman Teknik Industri dari angkatan 2005 sampai 2012, 

terima kasih atas dukungan dan bantuannnya. 

10. Teman-teman di Balikpapan yang tak hentinya menyuruh agar cepat lulus, 

terima kasih atas doa dan perhatiannya. 

Semoga Amal ibadah semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis 

mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 Bandung, 8 Juni 2014 

 

 Penulis
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Ayat Al-Qur’an 

 

 

 

 

Q.S Ar’rad : 11 

 

 

Artinya : 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” 

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

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

tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 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”. 

(Q.S Ar’rad : 11) 
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