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HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini ku persembahkan untuk :

1. Ayah yang telah mendidik dan memberikan contoh ketegaran dan

kebesaran hati. Aku akan terus berusaha menjadi apa yang Ayah harapkan.

2. Ibu yang telah memberikan doa. kasih sayang dan pengorbanan tiada tara

agar aku selalu ingat untuk bersujud pada-Nya.

3. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa. semangat dan dukungan

sehingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa aku sebut satu persatu. terima kasih

atas semua perhatian, kritik, saran, doa, dukungan, kepercayaan dan

bantuannya sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.

5. Semua pihak yang telah membantu selama proses pengerjaan tugas akhir.
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kesukaran pasti ada kemudahan. Karena itu, biia seiesai suatu

tugas, mulailah tugas lain dengan sungguh-sungguh. Hanya

kepada Tuhanmu hendaknva kau berharao".

(Al Quran Surat Asy Syarh : 5-8)

"...Sungguh aku teringat kepada-Mu kala bencana yang hitam

kelabu datang menimoa diri sehingga masa terasa Denuh dengan

noda debu yang pekat, maka aku berseru di di penghujung

malam dengan mehjerit menyebut asma-Mu. tiba- tiba muncullah

sinartajar yang tersenyum membaWa kecerahan...".

(Laa Tahzan. Dr Aidh bin Abdullah Al-Oarni)

"...Bilti kita tidak mencapai keberhasilan hebat; masih ada

keberhasilan baik. keberhasilan lumayan. keberhasilan cukup.

lalu... hampir berhasil baru kemudidn "...nggak apa-apa kok..!". "

(Becoming a star. Mario Teguh)

"Ketekunan merupakan kunci dari keberhasilan"
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Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah. dengan segala Duii svukur keDada Allah SWT. vans telah

menganugerahkan petunjuk dan ridho-Nya, karena dengan ridho-Nya penelitian dan

penvusunan skripsi / tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat oada waktunva.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana SI

Jurusan Teknik Industri . Judul tugas akhir ini adalah "Analisis Perbaikan Rantai

Pasok Menevunakan Pendekatan Sistem Dinamis".

Banyak hal yang menjadi kendala dalam penvusunan tugas akhir ini, baik

bersifat internal maupun eksternal. Tetapi berkat dukungan dan bantuan banyak

pihak. akhirnya tugas akhir ini dapat selesai disusun. Oleh karena itu. nenvusun

mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Orangtuaku dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan do'a

sehingga penyusun mendapatkan banyak kemudahan dari Allah SWT.

2. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri,

Universitas Islam Indonesia.
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4. Bapak. Ir. Ali Parkhan, MT. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang

banvak memberikan masukan. bimbingan dan koreksi denean sangat teliti

selama pengerjaan tugas akhir ini.

5. Bapak Ibnu Hari Wibowo, Bapak Budi dan Bapak Sonny Rahardi yang

telah memberikan izin dan arahan dalam melaksanakan nenelitian di

perusahaan.

6. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam

penvusunan tueas akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih kurang sempurna

sehingga penyusun dengan terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca atas isi

tugas akhir ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat basi kita semua. Amien ya

robbal 'alamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

vn

Yogyakarta, Desember 2007

Penvusun

Arif Gunawan


