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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan rasa syukur yang mendalam Laporan Tugas Akhir ini Penulis 

persembahkan kepada : 

 

 

Bapak dan Mamak Tercinta 

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 

kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak & Mamak  yang telah 

memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada 

terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 

yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal 

untuk membuat Bapak & Mamak bahagia, karena aku sadar selama ini belum 

bisa berbuat yang lebih. Untuk sosok yang selalu menjadi panutanku, yang 

selalu mengajarkanku arti dari kehidupan. Bapak, Terimakasih Banyak. 

Terimakasih atas dukungan Moral maupun Materilnya.  

I LOVE YOU BAPAK :* :* :* 

 

My Sister 

Dan untuk adik-adikku, (Ni Kadek Ray Yuliastini, Niluh Narayanti, I Kadek 

Dwi Pranata) tiada yang paling mengaharukan saat kumpul bersama kalian, 

walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan 

bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan semangat yang kalian berikan selama 

ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa jadi 
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saya Ibu Ir.Hj.Eli Mas’idah.,MT dan Ibu Wiwiek Fatmawati.,ST.,M.eng. 

Sungguh, keduanya benar-benar memberikan bimbingan yang sangat berarti bagi 
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mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 

harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu 

Dosen, jasa kalian akan selalu saya ingat di kepala maupun di hati . 

 
CV.Muda Mulya 

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak dimana saya melakukan 

penelitian ini. Kepada Bpk M. Chairudin.,SH dan Ibu Farida Sebagai Pemilik 

Usaha serta Karyawan yang bekerja pada UMKM  Muda Mulya yang selalu 

ramah dan membantu saya dalam pengumpulan data. Sungguh suatu 

pengalaman yang sangat berarti dan tidak akan saya sesali. 

 
My Friends 

Teman-teman seperjuangan di kampus Universitas Islam Sultan Agung 
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MOTTO 

 

“Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah sebuah kematian, tapi hidup tanpa 

tujuan. Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan, 

supaya hidup bisa lebih bermakna”. 

 

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 

didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 

untuk berhasil.” 

-Mario Teguh- 

 

-EVERY DAY IS RACE- 

-THE LAST BUT NOT THE LAST- 

“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat,  

bagaikan pembalap yang berebut dan melaju menjadi yang nomor 1, tetapi yang 

terakhir bukanlah yang terburuk.” 

 

-SEMANGAT, SABAR DAN DOA- 

“Adalah kunci menuju Kesuksesan dan menjadi yang terbaik dengan selamat 

penuh ridho kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.” 

 

-THE SECRET- 

“Doakan, Sugestikan Keinginanmu Dalam Hatimu, Apa Yang Kamu Inginkan 

Kelak Akan Kamu Temukan dan Dapatkan Keinginan Itu.” 

 

 

Jalan Kita Masih Panjang...!!! Tetap SEMANGAT...!!! 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillaahirrabil’alamiin, segala puja dan puji syukur atas kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini hingga batas waktu 

yang telah ditentukan. 

 Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademis yang harus 

diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Sultan Agung. Untuk selanjutnya hasil pengamatan 

atau pengumpulan data selama Tugas Akhir disusun dalam bentuk laporan. 

 Penulis menyadari bahwa selesainya laporan Tugas Akhir ini tidak lepas 

dari bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta fasilitas yang diberikan dari 

berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan 

hati, tak lupa penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam 

kepada : 

1. Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Sri 

Artini Dwi P, M.Si. 

2. Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Sultan Agung, Irwan Sukendar, ST.,MT. 

3. Dosen Pembimbing I, Ir.Hj.Eli Mas’idah.,MT dan Dosen Pembimbing II, 

Wiwiek Fatmawati.,ST.,M.eng. atas bantuan serta dorongannya selama ini 

serta bimbingan akademis yang telah diberikan, dari awal hingga 

sempurnanya laporan tugas akhir ini. 

4. Bpk M. Chairudin.,SH dan Ibu Farida selaku pemilik usaha atas izin 

penelitian, waktu, tenaga dan fikiran yang diberikan selama ini. 

5. Rekan-rekan yang tiada habisnya, “SEMANGAT” atas persahabatan yang 

luar biasa dan keceriaan yang tiada putus-putusnya. 
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6. Terimakasih buat sahabat karibku Khoiril Akhyar dan Diah Nurul Hidayati, 

yang selalu menemani, membantu, memberikan motivasi dan dorongan, serta 

sering saya repotkan, terimakasih untuk semuanya . 

7. Terimaksih buat adek-adek kosku Arum dan Stevani, maaf ya udah di repotin 

terus, sering marah-marah juga sama kalian. Makasih juga udah nyerewetin 

aku saat males ngerjain revisian. Love you pokok nya deh.  

8. Terimakasih buat Teman-teman Jurusan Teknik Industri angkatan 2012 

Fakultas Teknologi Industri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 

kata sempurna, karenanya saran konstruktif dan kritik membangun dari semua 

pihak sangat penulis harapkan agar dikemudian hari dapat menghasilkan karya 

yang lebih baik. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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