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HALAMAN PERSEMBAHAN

fUhamduiillah, atas izin fWah &WT tugas akhir ini dapat tgrselgs&ikan.

rvupgrs^mbahkan basil karyaku ini kgpada orang yang paling bgrarti dalam
hidupku :

Orang tuaku yang kucintai, yang s^lalu berdo'a, membimbing, memolivasi dan
bjzrkorban untukku sgtiap saat.

Kakak-kakak dan adikku yangselalu rogneintai dan mgndukung dalam sgtiap
pgrjuangan hidupku.

Sahabat- l)ahabatku dan t^man-tgrcan 71*03 yang agistu mgmbgrikan motivasi,

sgroangat, dan pengalaman b^rharga untukku dimanapun dan setiap saat.

para Voszn yang sdalu mgrobgrikan lambaban ilrou dan bimbingan untukku dan
insya^llah aku dapat rognjadi orang yang suksgs sgp^rti barapan mjareka

kqpadaku. f^rm^n..

Teknik Industri fTi till, sgmoga dapat n^negtak engineer yang beriman dan

bertaqwa (IMT-flQ) dan meroiliki pengetahuan dan kompetensi dalam teknologi
(ipreK).
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Motto

UDUL (^jujStt) .jtfj ikj ^ ^ J>a ^ tjSjj ^!j ^ jj> Vj ljt%> IjSjjJ
NGESAHAN

"Keutamaan sesorang %alim (berilmu) atas seorang labid (ahli ibadah) seperti keutamaan bulan
NGESAHAN ^^ seiuruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para
PERSEMBAH nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka

barangsiapa mengambilnya (warisan ilmu) maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak."
MOTTO " (HR.rirmidzi)

iANTAR sr, •_,! a, ya5 jt jt *^j+ i&~ ^ b- V) ^ ^ o^] ^u *!
i , t * a f a - j> t. -

"Jika manusia mati terputuslah amalnya kecuali tiga: shadaqah jariyah, atau ilmu yang dia
amalkan atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim)

VMBAR

)AHULUAN... >» >! 'J* ^ ^ &#>** V̂ >' ^ ^ ^
Latar Belakc 1>BarangsJapa yang A))ah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam
Rumusan Mt (masaiah) dien. Aku adalah Al-Qasim (yang membagi) sedang Allah Azza wa jalla adalah yang

Maha Memberi. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perkara Ailah, tidak akan memadharatkan
BatasanMas ^^ ^^ orang-0rang yang menyelisihi mereka sampai datang putusan Allah."
Tujuan Pene (HR. Al-Bukhari)

Manfaat Per _4* |̂ Jj \ZjL 4j '*! 2i\ 'J^ Ulc. <g o**& Qj^ ^^ t>

i Sistematika 1
Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan
menuju Surga." (HR. Muslim)

JJAUAN PIj'ST

i Penelitian Tt

v

 


