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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain”. (Q.S Al-Insyirah 6-7).

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan (Al- Mujadillah: 11).

Sesunguhnya kesuksesan hanya dapat diraih dengan usaha yang kita lakukan dan

rasa optimisme yang kita tanamkan pada hati kita, sebab kesuksesan tanpa

disertai usaha dan doa orang tua tidak akan berubah dengan sendirinya.

Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu dikerjakan dengan hati yang

bersih dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan,

jika kita awali denganberiman kepada Allah SWT serta bekerja keras untuk

mencapainya.
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PERSEMBAHAN

“Sujud syukur kupersembahkan kepadaMu Allah yang Maha Agung lagi Maha

Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir,

berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga

keberhasilan ini menjadi suatu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak – Ibu yang tercinta, yang

tiada hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang dan

pengorbanan yang tak pernah tergantikan, yang selalu menjadi panutanku, yang

selalu menjadi motivator, yang selalu membuat hari-hariku penuh dengan warna,

yang selalu mengajariku betapa pentingnya suatu perjuangan, kerja keras, tidak

berpangku tangan kepada orang lain. Bapak Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai

kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu dalam hidupmu demi

hidupku dengan iklas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal letih.

Mempelajari arti kehidupan, tanggung jawab sebagai anak dan semoga anakmu ini

bisa mewujudkan harapan Bapak dan Ibu tersayang. Tanpa doa, bantuan dan restu

kalian, tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan. Untuk itu kupersembahkan

ungkapan terimakasihku kepada :

 Kedua Orang tua saya yang telah banyak memberikan bantuan spirit, materil,

semangat, dorongan, dan perhatian selama ini.

 Seluruh dosen-dosen Teknik Industri dan segenap keluarga Fakultas

Teknologi Industri yang telah mengajariku untuk menjadi seorang teknik

industri.

 Terima kasih kepadakontrakan Warsiman yang telah memberi semangat dan

selalu ada atas kebaikan juga keceriaan yang telah diberikan saat lagi senang

dan susah, telah menjadi sahabatku dan teman spesial, tempat berbagi rasa dan

pikiran yang akan menjadi kenangan terindah.

 Teman-teman Teknik Industri angkatan 2013kita sama – sama berjuang,

saling menyemangati, menasehati dan memberikan masukan-masukan positif.

Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga tali persahabatan tetap terjalin

dengan baik.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb .

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat hidayah

dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan

judul“Penyeimbangan Lintasan Produksi Dengan Menggunakan Metode

Ranked Positional Weight, Metode Region Approach Dan Metode Large

Candidate Rule Pada Lini Perakitan” dengan lancar tanpa halangan suatu

apapun dan tak lupa shalawat dan salam kami tujukan kepada Nabi besar

Muhammad SAW beserta para sahabatnya semoga kita mendapat manfaatnya

besok di Yaumul Kiamat. Amin

Selesainya Laporan Tugas Akhir ini tiada lain adalah berkat bantuan dan
dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat

terselesaikannya laporan ini. Dzat yang melindungi jiwa raga ku.

2. Dr. Hj. Sri Arttini D.P. M.Si, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri

(FTI).

3. Ibu Nurwidiana, ST., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri FTI

Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Irwan Sukendar, ST., MTselaku dosen pembimbing I dan Ibu Ir. Hj.

Eli Mas’idah, MTselaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

arahan dan bimbingan kepada penyusun selama penulisan dan penyusunan

Laporan Tugas Akhir ini.

5. Dosen-dosen di FTI, khususnya dosen-dosen teknik industri FTI Unissula

yang telah membimbing dan mengajar materi selama perkuliahan. Terima

kasih atas ilmu yang diberikan.

6. Kedua Orang tua saya yang telah banyak memberikan doa, bantuan spirit,

materil, semangat, dorongan, dan perhatian selama ini.

7. PT. Cegeone Semarang, atas izinnya dapat melakukan penelitian.
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