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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

 

 

Saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk Bapak tercinta Tri Mulyatno Wibowo dan Ibu tercinta 

Indah Sulistyaningrum yang telah memberikan seluruh curahan kasih sayangnya, yang telah 

mendidik dengan sangat sabar dan gigih, selalu menjdi inspirasi dalam menjalani kehidupan, 

yang selalu memberikan doa-doa terbaik kepada penulis. Tidak lupa kedua adik tercinta Razaq 

Agung Wijasena dan Dananjaya Cahyokusumo yang tidak henti-hentinya memberikan semangat 

kepada penulis.  Dan Kramina Nisa Fathorani yang sudah menjadi support system  bagi penulis. 

Serta Bapak Ir. Hudaya, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dan memberikan bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan Tugas 

Akhir Ini. Semoga mereka selalu mendapat lindungan Allah SWT. 
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MOTTO 

 

 

 

 

Happines can be found, even in the darkest of times,  

if one only remembers to turn on the light 

-Albus Dumbledore 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

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 “Analisis Kepuasan Pelanggan Ayam Geprek Mbok Moro  Dengan Metode Importance 

Performance Analisys (IPA) Dan Customer Satisfaction Index (CSI)”. Shalawat serta salam 

senantiasa penyusun haturkan bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat. 

Terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini penyusun sadari tidak lepas dari bantuan banyak 

pihak, untuk itu dengan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis 

sampaikan kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., selaku dekan Teknik Industri Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta 

2. Bapak Dr. Taufiq Immawan ST, M.M., M.Eng selaku kepala prodi Teknik Industri dan 

seluruh Staff  Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Ir. Hudaya, M.M., selaku dosen pembimbing yang selama ini dengan sabar 

membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik yang konstruktif. 

4. Warung Makan Ayam Geprek Mbok Moro yang telah memberikan ijin penelitian untuk Tugas 

Akhir yang dilakukan di cabang Warung Makan Ayam Geprek Mbok Moro Jl.Bantul No.31 

Yogyakarta. 

5. Bapak-ibu Dosen Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, terima kasih 

atas ilmu pengetahuan yang diberikan. 

6. Ibu tercinta Indah Sulistyaningrum dan ayahanda Mulyatno Wibowo  yang tanpa bosan dan 

lelah tetap terus memberikan dukungan doa dan dana kepada penulis serta kedua adik saya 
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Razaq Agung WIjasena dan Dananjaya Cahyokusumo yang tak pernah berhenti memberikan 

semangat, serta doanya kepada penulis. 

7. Dan Kramina Nisa Fathorani, Amd.Keb yang  telah memberikan dorongan,dukungan serta 

kasih sayang  dan doanya kepada penulis 

8. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyelesaian Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulisan Tugas Akhir ini. Dengan segala kerendahan hari Penulis menyadari bahwa 

penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari 

pembaca sangat diharapkan. 

 

Wassalamualaikum. Wr. Wb. 

 

Yogyakarta, 17 Agustus 2018 

       Penulis 

 

 

Ade Zakka Ardiansah 
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