








HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Alhamdulil ahirobbil’alamin… 

Dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan hasil karya ini kepada 

Kedua Orangtua sebagai orang tua serta kedua saudara kusayangi dan kucintai yang telah 

memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti diberikan untuk 

kesuksesanku,karena tiada kata seindah lantunan doa yang paling ikhlas dan khusyuk selain doa 

yang terucap dari kedua orang tua dan saudara.  

 

Teruntuk seluruh sahabat rekan seperjuangan semasa menempuh kuliah Srata 1 serta bapak/ibu 

dosen dan karyawan UII yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun selama saya kuliah di 

Universitas Islam Indonesia. 

  



HALAMAN MOTTO 

 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  

QS. Al Insyirah: 5 

 

Dari Nabi SAW., beliau bersabda: Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, 

jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka Aku tidak akan meridhai bagimu 

sebuah pahala kecuali surga." (HR. Ibnu Majah) 

 

“Dalam hidup, jangan bergaya cari masalah. Karena pada dasarnya, dicari maupun tidak 

dicari, masalah pasti akan selalu ditemui. Oleh karena itu, carilah bagaimana cara 

menyelesaikan masalah.” 

(Penikmat senja yang tengah duduk sambil ditemani secangkir kopi)  

 

“Jika kita menghadapi suatu permasalahan, ketawalah! Karena dengan tertawa kita akan 

merasa masalah tersebut mudah untuk diselesaikan.” 

(Pejuang hidup yang selalu tersenyum) 

 

“Biarkan mereka berkelahi. Dengan demikian, mereka akan tau arti penting persahabatan.” 

(Yagami Taichi – Digimon Adventure) 

 

“Semua orang pernah menderita dalam hidupnya, sering mengalami masa sedih. Tapi 

daripada masa sedih, kita berharap memiliki masa yang membahagiakan. Itulah yang 

membuat kita lebih hidup dan membuat kita bermimpi.” 

(Rap Monster – BTS) 

  



KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 

Puji syukur kepada Allah SWT penulis panjatkan atas limpahan karunia, rahmat, nikmat serta 

hidyah dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini disusun 

guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) 

Program Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, 

dorongan dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir Hari Purnomo, M.T. selaku Dekan FTI UII. 

2. Bapak Dr. Taufiq Immawan, S.T., M.M. selaku Ketua Prodi Teknik Industri Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. Ibu Amarria Dila Sari, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir atas bimbingan 

dan arahan yang telah diberikan. 

4. Kedua orangtua atas do’a, semangat, motivasi dan bantuan yang telah diberikan. 

5. Pemilik CV Tiga Serangkai yang telah memberikan arahan, motivasi dan telah menerima 

saya untuk melakukan pemgambilan data di CV Tiga Serangkai. 

6. Keluarga besar Bani Arsyad yang telah memberi semangat kebersamaan dan kerja keras. 

7. Teman seperjuangan yang tergabung dalam FOR TO GET SUCCESS. 

8. Kawan-kawan CENTRIS FTI UII baik yang sudah jadi alumni maupun yang masih aktif 

berdakwah di kampus. 

9. Alumni ROHIS SMA YPK BONTANG yang terus memberi semangat kepada saya 

walaupun sudah jarang ketemu lagi. 

10. Alumni dan anggota IKATAN REMAJA MASJID AL-FURQON BTN-PKT BONTANG. 

11. Alumni YAYASAN PUPUK KALTIM tahun lulus 2012 yang tergabung dalam YPK23. 

12. Rekan-rekan Teknik Industri UII 2012 telah memberi dukungan dan bantuan 

 




