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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan Menyebut Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

Untuk Allah....  

Alhamdulilah engkau telah memberikan kenikmatan yang berlipat lipat kepada hambamu ini sehingga 

tugas akhir saya selesai tanpa melibatkan Allah tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa tepat waktu 

hanya Allah yang tahu semua ini. 

 

Teruntuk bapak & mamak yang sangat sangat mencintaiku, menyayagiku dengan sepenuh hati dari 

hati yang paling dalam tidak ada tandingannya selain Allah, yang selalu mendo’akan aku pagi siang 

sore malam tanpa lelah. Aku bertrimakasih sudah dilahirkan dengan sempurna, dihadirkan dengan 

keluarga yang sempurna baik luar biasa dan di didik dengan dasar dasar agama yang begitu kuat 

sehingga aku bisa tumbuh menjadi anak yang InsaAllah Sholehah dunia akhirat. 

 

Terucap kata terimakasih untuk masku yang selalu menjadi motivasi adek untuk selalu menjadi orang 

disiplin dalam segala hal, memberikan arahan arahan yang selalu memakai logika,selalu sayang banget 

kepada adek adeknya dan trimakasih untuk adek adekku kalian salah satu semangat mbk untuk segera 

lulus dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Terimaksih untuk keluarga besar mbh H. Sipan yang selalu kompak dalam segala hal dan selalu 

memberikan pelajar pelajar apa arti keluarga sesungguhnya. 

 

Terimkasih untuk Sahabatku rasa saudara dan teman temanku yang selalu memberikan warna dalam 

kehidupanku. 

 

Teruntuk dia yang disana selalu menyempatkan mendo’akan aku secara diam diam semoga kita segera 

dipertemukan Allah terimakasih untuk semuanya. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

Dengan Menyebut Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al Mujadilah  11) 

 

Semua hal tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki dan kalau 

kita mau berusaha dan berdoa 

 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar. 

(QS. Al Baqarah 153) 

 

Sesungguhnya yang bertaqwa kepada Allah SWT, itu dari hamba-

hambaNya hanya mereka yang berilmu pengetahuan. 

(QS. Al Fathir 28) 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan yang lain dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya engkau berharap 

(QS. Al-Insyirah 6-8) 

 

Allah tidak membebani seseorang melainka sesuai kesanggupannya 

sendiri 

(Al Baqarah 286) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan semesta alam Allah SWT karena 

atas rahmat dan ridho-Nya saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan 

judul “ ANALISA Tingkat Kecacatan pada Proses Produksi dengan Menggunakan 

Metode Six Sigma pada CV Aneka Ilmu ” Tidak lupa shalawat serta salam semoga 

selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.  

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, banyak bantuan yang saya 

dapatkan dari berbagai pihak berupa bimbingan, motivasi, saran serta do’a. Pada 

kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Mamak dan Keluarga saya, terima kasih atas semua pengorbanan, 

dukungan, semangat dan do’a – do’a yang setiap hari dipanjatkan. Kalian 

adalah motivasi saya dalam menyelesaikan studi Sarjana Teknik. Semoga 

seluruh pengorbanan Bapak Mamak Keluarga untuk saya dibalas dengan 

kebaikan dari Allah SWT…Aaminn.  

2. Ibu Nurwidiana, S.T., M.T dan ibu Nuzulia Khoiriyah, S.T., M.T, selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan 

serta saran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keterbatasan saya. 

3. Ibu Wiwiek Fatmawati, S.T., M.Eng, Ibu Dr. Novi Marlyana, S.T., M.T serta 

Bapak Dr. Andre Sugiono, S.T., M.M selaku dosen penguji yang bersedia 

memberi masukan berupa saran maupun kritik. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Industri Universitas Islam Sultan Agung yang 

telah membimbing dan memberi ilmu mengajar materi selama perkuliahan.  

5. Staff dan karyawan di Fakultas Teknologi Industri, Mba Astri, Bang Udin. 

6. Ibu Hesti ketua Manajer Quality Control serta seluruh karyawan CV Aneka 

Ilmu yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian. 

7. Terima kasih banyak untuk Munawaruoh sahabat yang selalu ada dan selalu 

menemani dalam perjalanan pulang kuliah dari awal kuliah sampai sekarang. 



 

 

ix 
 



10 

 

 
 

 


