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PERSEMBAHAN 

 

Allhamdulillahirabbil’alamin.. 

Sujud syukur kepada Allah SWT atas seluruh rahmat, karunia serta kemudahan 

yang diberikanNya, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik 

dan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sholawat serta salam selalu 

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk : 

Bapak, Ibu, dan Adik saya yang telah memberikan dukungan baik itu dukungan 

moral maupun materi serta do’a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan 

kemudahan saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih saja 

tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan – kebaikan yang telah 

diberikan, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku ini untuk kalian 

Bapak, Ibu dan Karin. 

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang selama ini telah 

tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 

saya, serta pelajaran – pelajaran yang telah diberikan. Terima kasih banyak 

Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terkenang. 

Seluruh teman – teman saya di Program Studi Teknik Industri, terutama Girls 

Squad dan Pendekar Crew, terima kasih banyak atas cacian, ejekan, semangat, 

dukungan, do’a, serta bantuan yang telah diberikan oleh kalian semua, terima 

kasih untuk candaan, tawa, tangisan dan perjuangan yang kita lalui bersama dan 

terima kasih banyak untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini.   
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MOTTO 

 

“Semuanya berawal dari tak bisa karena tidak terbiasa, 

namun lingkungan sekitar menjadi penyebabnya yang 

menjadikan kita bisa dan terbiasa.” – Siska Milda 

--- 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

kemampuannya.“ Qs. Al-Baqarah: 286  

--- 

“Ulah taluk pedah jauh, tong hoream pedah anggang. Jauh 

kudu dijugjug, anggang kudu diteang.” 

--- 

“Man Jadda Wajada.” 

--- 

“Dreams will be come true. Someday!” 

--- 

“Tong tungkul teuing ka akherat, tong tanggah teuing ka 

alam dunya.” 

--- 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir untuk 

memperoleh Gelar S1 Prodi Teknik Industri dengan judul “Penentuan Posisi Daya 

Saing Antar UKM Kremes Ubi Di Kabupaten Kuningan Dengan Menggunakan 

Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Dan Teknometrik. (Studi kasus : UKM 

Nabila, UKM Warga Mulya, dan UKM Lotus.)” dengan lancar. Tidak lupa 

shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi 

Muhammad SAW. 

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, banyak bantuan seperti 

bimbingan, motivasi, saran dan do‟a yang saya dapatkan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati, tak lupa penulis 

sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada : 

1. Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir ini 

dapat terselesaikan dalam waktu yang diharapkan. 

2. Bapak dan Ibu saya yang sangat saya sayangi, terima kasih atas semua 

pengorbanan, dukungan, semangat serta do‟a yang selalu diberikan dan 

dipanjatkan setiap saat. Semoga seluruh pengorbanan yang telah Bapak dan 

Ibu berikan untuk saya dapat dibalas dengan kebaikan dan keberkahan dari 

Allah SWT. Aamiin, Aamiin Ya Rabbal’alamin. 

3. Adik saya Karin Widyaningtyas, terima kasih atas semangat yang selalu 

diberikan agar saya dapat segera menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

tepat waktu, sehingga saya dapat menepati janji setelah adik saya pindah 

saya akan lulus dan berkumpul kembali dengan formasi lengkap. 

4. Ibu Nuzulia Khoiriyah, S.T, M.T  dan Ibu Wiwiek Fatmawati, S.T, M.Eng 

selaku dosen pembimbing saya, terima kasih banyak atas bimbingan, serta 

seluruh saran – saran yang diberikan kepada saya selama proses pengerjaan 

laporan Tugas Akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Tugas 
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Akhir ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, keterbatasan, dan kekhilafan 

saya selama ini. 

5. Ibu Dr. Novi Marlyana, S.T, M.T, Ibu Ir. Hj. Eli Mas‟idah, M.T, serta 

Bapak Brav Deva Bernadhi, S.T, M.T selaku dosen penguji yang telah 

bersedia memberikan masukkan berupa kritik dan saran untuk memperbaiki 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Industri Universitas Islam 

Sultan Agung yang telah membimbing dan mengajar selama perkuliahan. 

7. Bapak Tata, Ibu Aan, dan Ibu Nancy yang telah mengijinkan saya 

melakukan penelitian di UKM Kremes Ubi yang Bapak dan Ibu kelola. 

Semoga penelitian yang telah saya lakukan ini dapat memberikan beberapa 

masukkan kepada UKM untuk kedepannya, dan mohon maaf atas sikap dan 

perilaku saya yang kurang berkenan selama penelitian. 

8. Bapak dan Ibu kost Annisa, Jl.Padi Raya Blok E.624 Genuk Indah, yang 

sudah menjaga, dan merawat saya selama 4 tahun saya tinggal dikost 

Annisa. 

9. Neneng Rustini selama 4 tahun terakhir ini selalu saya repotkan, bahkan 

selalu membukakan gerbang jika saya pulang melebihi jam malam kost, dan 

mohon maaf jika selama ini saya kurang memperhatikanmu. Terima kasih 

banyak sudah menjadi teman saya dari jaman SMA sampai sekarang, yang 

awalnya sama – sama daftar kuliah di Bandung dan di Univ yang sama, 

sampai akhirnya saya daftar kuliah di Semarang dan Neneng juga ikut daftar 

di Univ yang sama padahal Neneng tidak di ijinkan kuliah jauh oleh 

ortunya, dan TERIMA KASIH sudah meracuni saya dengan DRAKOR 

yang anda miliki sehingga saya kenal Ji Chang Wook, Lee Jong Suk, dan 

Lee Min Ho. HAHAA, semangat skripsian ya Jenong!  

10. Seluruh member Girls Squad C yaitu Oceee, Yunita, Rina, Wakhid, Imeh, 

Sumprit, Yuan, Winda, Lita, Mba Ummi, dan Hestu atas masukkan – 

masukkan serta semangat yang diberikan, dan terima kasih banyak selama 

ini sudah menjadi teman saya dalam segala hal. Mohon maaf jika selama ini 
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saya memiliki kesalahan dalam berperilaku, berucap dan sikap yang telah 

menyakiti hati kalian semua. 

11. Blacky, Indra, Sandi, Yusril dan seluruh member of Pendekar Crew atas 

semangat dan masukkan yang diberikan. 

12. Seluruh teman – teman Teknik Industri 2015 atas kebersamaan yang telah 

dilalui, serta motivasi yang diberikan selama ini. 

13. Keluarga BEM FTI Periode 2017/2018 serta Periode 2018/2019 atas 

kerjasama, dan kepercayaan yang diberikkan selama ini sehingga saya 

memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman mengenai organisasi. 

14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Tugas 

Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam laporan 

Tugas Akhir ini, untuk itu kritik dan saran saya harapkan dari pembaca. Semoga 

laporan Tugas Akhir ini dapat dikembangkan kembali dan bermanfaat bagi 

banyak orang. Aamiin. 

Wassalamualaikum. Wr. Wb. 

 

Semarang,     September 2019 

 

 

 

Siska Milda Widyalestai 


