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HALAMAN PERSEMBAHAN

Vengan segaCa kerendaBan Bati, kupersemBaBkan karya keciCini untuk :

"Tfcuty, utcuH&, *Kedua, ontuuf tua,, s4efa£*td<z 'SatH&zttq- Suyi&znto- da*

ttutda, Sett* S6* WaU

TerimakasiB untuk segaCa do'a dan kasiB sayang, motivasi dan semangat

dikaCa diri ini terpuruk, dan segaCapengorBanan tanpanpamriB untuk

menjadikan diri ini yang terBaik Bagi keBiarga

SaAa&zt, belief, *7cu0iaHyya da*c ^>a&U Sunycuttotfr

Vengan segaCapengaruB positifdan dukungan yang kadan Berikan,

memBerikan semangat untuk terus maju daCam mengarungi Bidup. Terima

kasiBuntuk semuanya, semoga kita tetap seCamanya

Terima kasiB ataspengertian, BimBingan, dukungan, dan iCmu tentang Bidup

yang kadan ajarkan Baik sadar ataupun tidak teCaB memBawa diri ini menyadari

BaBwa Betapapentingnya kedudukan siCaturaBmi daCam BerkeBidupan

07e&*ti& *)ttdu4#U Vt*Uven&ita& *)41<i*h, Indonesia

Tempat menimBa iCmu dunia dan terCeBiB iCmu mendaCam tentang

keisCaman, yangpada akBirnya memBuat diri ini seCaCu BerusaBa menjadi

seorang engineer yang Bertakwa.

 



MOTTO

"<Dan 6ersama ^esu^aran pastiada kgmudahdn. %arena itu biCa seCesai suatu tugas,

muCaiCaU tugasyang Cain dengan sungguh —sungguh. Hanya kepada Tuhanmu hendaknya

f&u berharap "

(QS. Asy-Syarfi: 6 - 8)

"Jfanya ^epada-CMu fcami menyembah dan hanya kepada-fylu f$ami memohon pertoCongan.

TunjufcJian ^amijaCan yang benar. VaitujaCanyang <Eng%au berinihjnat, bukanjaCan yang

<Engf{au mur^ai dan buhan puCajaCan merefia yang sesat."

(QS. JAC- Taatihah :5-7)

Orang biCang warna putiH itu cepat kgtor

Tetapi aku Cebih menyukai warna putih

%arena dengan warna putih itu

Kjta bisa medhat nodayang menempeC

Soma seperti hidup

Warna putiH seperti fiejujuran

Yang dengan ^ejujuran itu

%ita bisa medhat kgjeCekjin dan /{eburufian kita

(Danji^a kita bisa medhdtnya

%ita dapat dengan segera menghiCang^an noda ^eburu^an yang mengotori Rati kita

(fine(Bagus 'Wibowo)

 



KATA PENGANTAR

Jf&k

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji dan syukur tercurahkan hanya

kepada Sang Pemilik dan Pengatur alam semesta ALLAH SWT, yang dengan rahmat

dan kasih sayangnya hingga detik ini penulis diberikan kesempatan untuk dapat

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Analisis Pengaruh Indeks Prestasi

Kumulatif dan Keaktifan mengirimkan lamaran pekerjaan Terhadap Masa Tunggu

mendapatkan pekerjaan pertama" ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan

kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai

akhir jaman kelak.

Tugas akhir ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh seorang

mahasiswa sebagai syarat untuk memperleh gelar kesarjanaan S-l di Teknik Industri

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan

dukungan berbagai pihak. Berkenaan dengan hal itu, penulis merasa wajib

menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Teknologi Industri UII.

2. Ketua Jurusan Teknik Industri, FTI UII.

3. Bapak Muhammad Ibnu Mastur, Drs.,MSIE. selaku Dosen Pembimbing yang

telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
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4. Seluruh jajaran Dosen Teknik Industri dan Fakultas Teknologi Industri atas

dedikasinya dalam memberikan ilmu kepada penulis.

5. Kedua Orang Tua yang tidak pernah lepas mendo'akan, mendukung dan

memberikan kasih sayang kepada penulis.

6. Tim Tracer Study Teknik Industri yang telah bersama-sama memberikan

dukungan moral dan semangat.

7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak

membantu terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis menyadari tentunya tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, masukan saran dan kritik yang membangun sangat diterima guna

menyempurnakan tugas akhir ini.

Semoga Tugas akhir ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kita

semua. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, November 2007

Arie Bagus Wibowo
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