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(Bapaf^^, l6u Tercinta

Mas semua doa, nase&at c£ kasih sayangyeng tetafi diBerikan setama ini

Semua ini Hanya 6isa teraifi atas du((ungan dan BimBingan BeCiau

^erimakasdi untu^segaCanya

JlditijAdikfai Tersayang <Dina, $jta e£ (Putri
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'MOTTO

Dan bersama kesukaran pasti ada kcmudahan

(Qur'an Surat Asy Syarh : 6)

Tanyakan kcpada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu

(Qur'an Surat An Nahl : 43)

" Allah pasti akan meninggikan orang yang berimandan

berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggt ..

(Qur'an Surat Al Mujaadillah : 11)

Semua bentuk pertolongan hanya dari sisi Allah

(Qur'an Surat Ali Imron : 126)



RATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikun Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mcmberikan

rahmat dan hidayah-Nya kcpada penulis sehingga dapat menyelcsaikan lugas

akhir ini dengan baik.

Pcnulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar

Sarjana Teknik (St) pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam

Indonesia. Disamping itu, tugas akhir ini merupakan curahan pengctahuan dan

pengalaman yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan maupun

penelitian di perusahaan kerajinan cor aluminium "ED" yang akan menjadi bekal

bagi penulis diwaktu yang akan datang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis banyak mcmperoleh dukungan,

bantuan dan bimbingan dari bcrbagai pihak. Dengan segenap ketulusan hati, pada

kescmpatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-bcsarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas cinta, kasih sayang, perhatian , doa

serta segala pengorbanannya selama ini.

2. Bapak Ir. Ali Parkhan, MT selaku pembimbing yang telah mcmberikan

masukan, arahan, bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam

penyusunan tugas akhir ini.

3. Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

4. Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia.
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5. Pihak "ED" bcserta seluruh staf dan karyawannya yang telah memberikan

masukan dan meluangkan waktu selama peneiitian.

6. Semua pihak yang turut mcmbantu penyelcsaian tugas akhir ini baik secara

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya Allah yang mcmiliki atas segala kesempurnaan dan tak

ada satupun pekerjaan manusia yang tidak luput dari kesalahan, termasuk laporan

tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih

lerdapat banyak kekurangan didalamnya dan penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan perbaikan tugas

akhir ini.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca untuk

menambah pengctahuan.

Wassalamu 'aiaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, Maret 2004

Penyusun
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