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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil’alamin 
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Terima kasih kepada keluarga besar saya yang sudah memberikan dukungan motivasi 

yang sangat berarti dan membangun. 

 

Terima kasih kepada Bapak Winda Nur Cahyo S.T., M.T., Ph.D. 
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Jazakumullah Khairan Katsira 
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MOTTO 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

 

Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah 

kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. 

(Q.S Al-Baqarah: 152) 

 

 

Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong. 

(Q.S Ali ‘Imran: 150) 

 

 

“Di dalam sebuah penilitian kita boleh salah, tetapi kita tidak boleh bohong.” 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala atas berkat rahmat, ridho serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tercurah kepada 

Rasululullah Shallallahu'alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang kita 

nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.  

 

Bimbingan dan bantuan yang begitu banyak senantiasa datang secara moril maupun 

materiil kepada penulis, baik langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas 

akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia.  

2. Bapak Yuli Agusti Rochman, S.T., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia  

3. Bapak Winda Nur Cahyo, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing tugas akhir 

atas segala ilmu yang telah diberikan dan kesabaran beliau dalam membimbing.  

4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan 

doa tiada hentinya sehingga diberikan kelancaran akan penyelesaian tugas akhir ini 

dapat terlaksana dengan lancar. 

5. Bapak Muhammad Amin selaku pihak PT Yamaha Indonesia (KK Cutting Sizer) dan 

para operator yang telah membantu penulis dalam menyediakan data yang diperlukan 

selama pengerjaan tugas akhir ini.  

6. Seluruh teman-teman Program Magang Batch VI di PT Yamaha Indonesia yang telah 

memberi dukungan dan semangat kepada penulis. 

7. Seluruh teman-teman Teknik Industri Angkatan 2014 serta kakak dan adik tingkat 

yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat selama menjalani 
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masa studi di Universitas Islam Indonesia terutama kepada sahabat baik Hardiyanti 

Budiman, Fathia Nisa, dan teman-teman Unknown. 

8. Seluruh teman-teman Kos Pondok Keluarga yang selama 3 tahun selalu mendukung 

dan memberikan hal-hal yang mungkin tidak bisa saya dapatkan selama di kampus. 

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

 

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya 

dan pembaca pada umumnya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi perbaikan penyusunan tugas akhir selanjutnya.  

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

Yogyakarta, 10 September 2018  

Agus Ramadhani 

 

  


