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MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, hingga mereka 

mau mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. 

(Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11)  

 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  

(Q.S. Al Insyirah : 6) 

 

Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 

permudahkan baginya satu jalan ke surga. 

(H.R. Muslim) 

 

Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. 

(Imam As-Syafi’i) 

 

Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 

suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 

ia dengan kemajuan selangkah pun. 

(Ir. Soekarno) 

 

Bila kita takut akan gagal, maka kita telah membatasi kemampuan kita. 

(Henry Ford) 

 

Orang yang hari ini hebat dulunya pernah malas dan dihina, tetapi dia berubah 

dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. 

 

 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis memanjatkan puji syukur 

kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan 

pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa 

Salam dan Shalawat  selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam, semoga di akhir zaman nanti mendapatkan syafa’at 

melalui perantara beliau, Aamiin. 

Segala upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. 

Tentunya dalam penyusunannya, masih jauh dari kata sempurna. Masih ada 

keterbatasan dan kekurangan yang ada pada karya tulis ini. Terselesaikannya 

karya tulis ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Dengan hati yang tulus, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. H. Sri Artini Dwi Prasetyowati, selaku Dekan di Fakultas Teknologi 

Industri beserta jajarannya. 

2. Ibu Nurwidiana, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri. 

3. Bapak Irwan Sukendar, S.T., M.M., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak 

Brav Deva Bernadhi, S.T., M.M., selaku Dosen Pembimbing 2, yang selalu 

memberikan ilmu, arahan, saran dan nasehat kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang, khususnya Jurusan Teknik Industri yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada 

penulis. 

5. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, khususnya Jurusan Teknik 

Industri, yang telah membantu dalam mengurus administrasi dan kegiatan 

akademik. 



ix 
 

6. Bapak Dedi Hendradi, selaku General Manager, UPT. Balai Yasa Tegal yang 

telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian 

dilingkungan kerja UPT. Balai Yasa Tegal. 

7. Para Asistant Manager, Staff dan Karyawan UPT. Balai Yasa Tegal 

8. Ayah dan Ibuku tercinta, Istriku yang aku sayangi, dan saudara-saudaraku 

yang selalu memberikan nasehat, saran, motivasi dan kasih sayangnya 

kepadaku, selalu mendoakan, memberikan restu, dan mendukungku dengan 

sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Senyum, 

kebahagiaan dan ridho kalian adalah motivasi dan tujuan hidupku. 

9. Teman seangkatan dan seperjuanganku, Ares Pambudi, Nailul, Novita, Dwi 

Sasongko, Nana Kurniawan, Bani Hidayatullah, dan Yohanes yang selalu 

mau diajak berdiskusi, selalu memberikan saran dan motivasinya kepadaku. 

10. Teman-temanku Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang, khususnya Jurusan Teknik Industri Angkatan 2013. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan laporan 

tugas akhir ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Tidak ada kalimat yang paling tepat yang bisa penulis ucapkan selain 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

dalam penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini. Penulis menyadari 

bahwa didalam penulisan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu kritik, dan saran sangat diharapkan untuk mencapai hasil yang 

lebih baik. Penulis berharap semoga kedepan laporan tugas akhir ini dapat 

bermanfaat untuk semua, Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

  Semarang,  September 2018  

Penyusun 

 

  (Ardy Manggala)  

NIM. 31601300819 


