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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Allhamdulillahirabbil’alamin 
 

Ku persembahkan perjuangan dan karyaku ini 
 

“Teruntuk kedua orang tuaku tercinta papah dan mamah, terima kasih banyak karena 

selalu mendoakan, mendukung, memotivasi serta memberikan kasih sayang begitu 

dalam kepada saya” 
 

”Teruntuk kakaku Topa dan Lia terima kasih untuk segala dukungan dan doanya” 
 

“Teruntuk adikku Mike terima kasih yang selalu memberikan semangat dan doa” 
 

“Teruntuk sahabat-sahabatku terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, doa, 

canda dan tawa disetiap hariku” 
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HALAMAN MOTTO 

 

 ِلنَف ِسه يَُجاِهدُْ فَإِنََّما َجاَهدَْ َوَمنْ 
“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 

kebaikan dirinya sendiri" (Qs. Al-Ankabut: 6) 

 

ًراْ) ِرْيُس  َْمَعْال عُس  ْ(5ْفَإِنَّ

ْ
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Asy Syarh: 5) 

 

“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang 

sudah didapatkan” 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat dan 
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salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, 

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

kegelapan menuju jalan yang terang benderang untuk meggapai ridho Allah SWT. 

 

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S1) Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Indonesia. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan dukungan, 

bantuan, dan kesempatan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

 

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

Industri Universitas Islam Indonesia. 
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4. Ibu Sri Indrawati, S.T., M.Eng selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbingan, memberikan motivasi, semangat, dukungan, memberikan 

saran serta arahan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
 

5. Seluruh dosen teknik industri yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu, terima kasih banyak atas ilmu, pelajaran dan wawasan yang telah 

diberikan sehingga penulis mendapatkan ilmu untuk dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dan untuk kedepannya. 
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6. Kedua orang tuaku Bapak Ambandi dan Ibu Casila yang selalu memberikan 

dukungan, motivasi, doa dan kasih sayang. 
 

7. Kakakku Topa Umbara, Ratalia serta adikku Mike Yulistiyan yang selalu 

memberikan semangat yang tiada hentinya untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini. 
 

8. PT Cyroplene Mulia Abadi yang berkenan menjadi tempat penelitian dan 

seluruh karyawan yang telah membantu selama melakukan penelitian dan 

mengambil data. 
 

9. Teruntuk member Trio Macan (Riska Aprilia Saputri dan Nurizqi) yang 

selalu memberikan tempat untuk berkeluh kesah dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini dan selalu memberikan dukungan serta motivasi yang tiada 

hentinya. 
 

10. Teruntuk Tim BASUKA (Amelia Ratna Kartika, Rika Atikah dan 

Nurhalim), yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan selalu 

mengajak refreshing saat penulis merasa lelah mengerjakan tugas akhir ini. 
 

11. Tim Kost Mami Danik (Ceni dan Farah), yang selalu menemani peneliti 

mengerjakan tugas akhir ini di kost, selalu menghibur dan memeberikan 

motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
 

12. Teruntuk sahabat-sahabatku Bella, Putra, Nada, Oktrin, Anis, Shilfa, Ira 

yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan selalu sabar 
 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
 

13. Teruntuk teman satu dosen pembimbing Alya Azzahra, yang selalu 

menemani penulis melakukan bimbingan dan tidak henti-hentinya 

memberikan motivasi untuk bimbingan serta menyelesaikan tugas akhir. 
 

14. Teruntuk member Tim Gibah (Meshya dan Nadya), yang selalu menghibur 

penulis dan memberikan dukungan serta motivasi untuk segera 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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membantu dalam proses penyelesaiian tugas akhir ini. 
 

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal 

sholeh dan senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT. 
 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk 

itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun demi 
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para pembaca pada umumnya. 
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