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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, maka bila kamu telah selesai ( 

dari satu urusan ) kerjakan dengan sungguh-

sungguh ( urusan )yang lain. ( Ql- AL 

Insyiroh:6 dan 7 ) 

 Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya 

kecuali tiga perkara : Sedekah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat dan anak sholeh yang 

mendo’akan kepadaNya.    (Hadist Rasulullah 

SAW. Riwayat Muslim) 

                                

 

 Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada   : 

1. Kedua orang tua ku, terima kasih   atas doa’nya dan 

yang selalu mencintai dan menyayangiku dengan tulus 

memberi semangat agar tak mudah menyerah dalam hal 

apapun.  Aq ingin sepanjang hidupku melihat kalian 

bahagia. 



2. Adik dan mas - masku tercinta,dek fina, mas afif, mas 

zali makasih buat dukungan dan doanya.  

3. Buat kamu adikku (Dyna), terima kasih buat 

dukungan, semangat dan do’anya…..  

4. Buat Temen yang Membantu Berjuang (Ridwan, 

Sodikin,Mas Ali Wedo,Udin OB, Pak catur) 

5. Teman- teman Teknik Industri 2010. 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb  

Alhamdulilah puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. Kepada Bapak dan Ibu tercinta atas do’a restu 

bimbingan, semangat dan segala telah engkau berikan dalam kasih sayangmu 

selama ini dan yang akan datang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini.  

Didalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

tanpa bimbingan, petunjuk maupun saran-saran dari berbagai pihak penulis tidak 

dapat dengan mudah menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini sehingga penulis 

pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Ibu Dr.Sri Artini, ST.MT selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Irwan Sukendar, ST. MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3.  Bapak Andre Sugiyono, ST, MM, Phd selaku dosen pembimbing I yang telah 

membimbing dan mengarahkan kepada penulis. 

4. Bapak Ir. Sukarno Budi Utomo, MT selaku pembimbing 2.  

5.  Bapak dan Ibuku terima kasih atas do’a dan motivasi yang diberikan selama 

ini.  

6. Pihak PT. Kharissma Jaya Gemilang yang member kesempatan penulis untuk 

melakukan penelitian 

7. Dek Dyna yang selalu memberikan support dan doa untuk menyelesaikan tugas 

akhir. 

8. Teman – teman angkatan tahun 2010 yang saling mendukung dalam 

penyelesaian tugas akhir. 

 

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. harapan dan 

do’a penulis semoga Allah SWT berkenan memberikan imbalan yang 



sepadan.Harapan terbesar dari penulis semoga hasil karya sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Semarang, September 2016  

(Penulis) 
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