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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

 

Saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk Ayahanda Rafles Alamnur dan Ibunda 

Murniati yang telah memberikan seluruh cinta dan kasihnya. Kakanda Septya Erani, dan 

Evan Septyawan yang sudah mendukung secara moril maupun materil kepada penulis. 

Serta Ibu Amarria Dila Sari, S.T., M.Sc. selaku sebagai dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan bimbingan yang sangat berarti dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini. Semoga semua makhluk berbahagia didalam lindungan Allah 

SWT. 

  



MOTTO 

 

 

 منارادالدنيافعايهبالعم م مناراداخر ة فعايهلعلمالومنارادهمافعايهلعلم

“barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, barang 

siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang 

siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya, maka haruslah dengan ilmu” 

(HR. Ibnu Asakir) 

 

" Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi." 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Tidak peduli seberapa lama dan sekeras apa kau berusaha, pada akhirnya proses tidak 

akan mengkhianati hasil.” 

(Evin Septyadi) 
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 Assalamualaikum Wr. Wb,  

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

Tugas AKhir dengan judul “Analisa postur kerja yang terjadi pada aktivitas dalam proses 

penjahitan di konveksi pakaian dengan metode RULA di SAFIRA COLLENCTION”. 

Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga, dan para sahabat. 

Terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini penyusun sadari tidak lepas dari bantuan 

banyak pihak, untuk itu dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Hari Purnomo, Prof., Dr., Ir., M.T. Selaku dekan Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Taufiq Immawan, S.T., M.M. selaku ketua prodi Teknik Industri dan 

seluruh Staff Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

3. Ibu Amarria Dila Sari, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang selama ini 

dengan sabar membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik yang bersifat 

konstruktif serta memberi motivasi penulis, hingga akhirnya bisa menyelesaikan 

tugas akhir ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan 

kesehatan, Amin. 

4. Safira Collection yang telah memberikan izin penelitian Tugas Akhir yang 

dilakukan di Safira, kepada seluruh pekerja beserta pemilik Safira Collection yang 

sudah banyak membantu saya dan bersedia memberikan ide dan waktu kepada 

penulis. 

  



 


