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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Saya persembahkan tugas akhir ini untuk kedua orang tua saya, 

Bapak Darmono dan Ibu Widayah Pangastuti yang telah dengan sabar menunggu 

selesainya tugas akhir ini. 

Kakak saya Adistia Anjar Kusuma dan adik saya Jatmiko Aji Nugroho. 

Keponakan tercinta Ameera Sofia Latifa. 

Yang terakhir untuk semua yang telah mendoakan dan memberikan kekuatan 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



ix 
 

 
 

HALAMAN MOTTO 

 

 

“... Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” 

(Q.S Al-Ma’idah : 6) 

 

“... Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan agar engkau 

diasuh di bawah pengawasan-Ku.” 

(Q.S Taha : 39) 

 

“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah 

kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.” 

(Q.S Taha : 25-28)
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdullillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul 

Analisa dan Desain Sistem Kerja Aktivitas Perawat Rumah Sakit di waktu yang tepat. Tak 

lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para 

sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selesainya tugas akhir ini tidak lepas 

dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Muhammad Ridwan Andi Purnomo, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jurusan 

Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Dr. Taufiq Immawan, S.T., M.M selaku Ketua Program Studi S1 Teknik 

Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Ir. Hartomo, M.Sc, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dan memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan seluruh proses 

dalam tugas akhir ini. 

5. Bapak Sobran Jamil, Bapak Sigit, Ibu Caterine, Pak Andreas, Mbak Tyas, Mbak Novi 

dan seluruh perawat yang telah membantu proses pengumpulan data. 

6. Bapak Syaefudin, Bapak Risdy, Ibu Atya, dan Bapak Chancard yang telah bersedia 

menjadi pakar dalam tugas akhir ini. 

7. Kedua orang tua, Bapak Darmono dan Ibu Widayah Pangastuti yang selalu 

memanjatkan doa dan memberikan dukungan untuk setiap proses yang ditapaki. 

8. Kakak dan adik, Adistia Anjar Kusuma dan Jatmiko Aji Nugroho yang selalu 

memberikan dukungan. 

9. Teman-teman satu bimbingan, Keluarga Laboratorium DSK&E, dan teman-teman 

Teknik Industri 2014 atas doa dan dukungan yang diberikan. 

10. Nima, Bella, Anggun, Nashtiti, Fira, Husna, dan Retno sahabat-sahabat yang telah 

mendukung dan memberikan dorongan untuk terus melangkah, 

11. Partner terbaik Amirah Shafa Husna yang saling mendukung disaat lelah dan 

membantu dalam segala proses pembuatan tugas akhir. 

12. Fikario Dwi Tizanandhi, teman sekaligus sahabat yang selalu ada untuk membantu 

sejak awal pembuatan tugas akhir ini. 

13. Yang terakhir kepada semua pihak yang dengan tulus membantu dan mendoakan saya 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
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Semoga kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan 

balasan dari Allah SWT dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Penulis 

menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini, oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai tugas akhir ini. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Yogyakarta, September 2018 

 

 

 

 

Sasmita Rahma Kusuma


