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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TA 

 

Demi Allah, saya akui karya ini adalah hasil kerja keras saya sendiri kecuali kutipan dan 

ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika kemudian hari 

ternyata terbukti pengakuan saya ini tidak benar dan melanggar peraturan yang sah 

dalam karya tulis dan hak kekayaan intelektual, maka saya bersedia ijazah yang telah 

saya terima untuk ditarik kembali oleh Universitas Islam Indonesia dan diproses 

sebagaimana mestinya. 

 

    

 

 

 

  Yogyakarta,  Januari 2019 

 

 

           Putri Amalia Fajarini 

               NIM 14 522 312 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin… 

Dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan hasil karya ini kepada:  

1. Bapak dan Mamah tercinta, Bapak Komarudin dan Ibu Siti Bulkis yang saya 

sayangi dengan segenap hati. Terimakasih untuk cinta kasih, dukungan moril, 

materi dan doa yang tiada henti demi kesuksesanku. 

2. Teteh-teteh yang saya sayangi Euis Yuningsih dan Ika Rizka Dewi. Terima kasih 

untuk selalu percaya kalau saya mampu dan selalu memberiku semangat ketika 

saya tidak percaya saya bisa 

3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. HR. Abdul Djalal, M.M. Terima kasih telah 

berkenan meluangkan waktu Bapak untuk membimbing saya dan memberikan 

nasihat dan saran yang sangat membantu untuk skripsi saya ini.   

4. Sahabat terbaik saya, teman-teman kelas C. Terima kasih untuk selalu ada 

disamping saya selama ini dan menerima apa adanya saya. 

5. Teman-teman Teknik Industri 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-satu. 

Kehidupan kuliahku tidak akan berwarna tanpa kalian. Terima kasih atas semua 

dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah 

orangorang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman.”  

(Q.S. Al-Imran: 139) 

 

 “Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin karena ilmu akan menjagamu dan membantumu 

bercahaya di dunia dan di akhirat. Bila kkamu tak tahan dengan penatnya belajar, maka 

kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan 

diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu merantaulah ke negeri orang”.  

-Imam Syafi’i-   

 

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam 

kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”.  

-Kahlil Gibran-
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb  

Alhamdulillahhirrobbil’alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

atas berkat rahmat dan nikmat-Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat 

serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah berjuang dan membimbing kita keluar dari 

kegelapan menuju jalan yang terang benderang untuk mendapatkan dan menggapai Ridho 

Allah SWT. Adapun Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

Starata-1 pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Indonesia.  Untuk itu penullis mengucapkan beribu-ribu 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 Universitas Islam Indonesia 

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

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Drs. HR. Abdul Djalal, M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

membimbing serta memberikan arahan kepada peneliti.  

5. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Industri UII yang telah memberikan ilmu serta pengalaman 

yang sangat berharga.  

6. Direktur Utama LYNN Hotel Yogyakarta yang telah memberika izin untuk melakukan 

penelitian.  

7. Bapak H. Komarudin dan Ibu Hj. Siti Bulkis selaku kedua orang tua dan teteh-teteh 

tercinta yang telah banyak memberikan nasehat, dukungan serta doa untuk peneliti.  

8. Para sahabat saya yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini 

tanpa kalian semaakin menambah semangat.  

9. Keluarga besar Teknik Industri angkatan 2014 yang telah membantu dalam Tugas Akhir 

ini.  

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu hingga Tugas Akhir ini 

selesai.


