
ii 

 

        

 



iii 

 

 

  



iv 

LEMBAR PENELITIAN 

 

  

 

 



v 



vi 

 

 

 

 

 



vii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Dengan mengucap rasa syukur yang luar biasa, Tugas Akhir ini saya 

persembahkan untuk : 

 Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Tukiyar dan Ibunda Ernawati beserta kakak 

ku Winda lestari dan adik ku Nora, Robi, Bagas dan teruntuk paman ku 

almarhum Sukamto Sasro Darsono yang telah memberikan segalanya 

untukku, Doa, Semangat, Pengertian, Kesabaran, Pengorbanan, dan Kasih 

Sayang kepadaku. 

 Bapak Drs. R Abdul Djalal, M.M yang telah membimbing selama 

penyusunan skripsi. 

 Untuk yang terkasih Marisa Nurmasari seseorang yang selalu menemani di 

hari-hari baik saat suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat, 

bantuan dalam berbagai hal 

 Sahabat-sahabat saya Shidiq, Didik, Fauzi, Andivas, Iqbal, Septian, dan lain-

lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih atas dorongan dan 

semangatnya. 

 Teman-teman seperjuangan Program Sarjana Strata 1 Tehnik industri 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2011 kelas D. 

 Semua pihak yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik dansesuai harapan. 

 

 



viii 

 
 

 

MOTTO 

 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
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