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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, Bapak Sujari dan Ibu Hari 

Endang Nugrahanti yang telah membawa saya ke alam dunia yang penuh warna ini dengan 

segala kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Ibu saya, yang telah mendidik saya 

memberikan pelajaran hidup dan tak henti-hentinya mengingatkan pentingnya ilmu dan 

juga agama sehingga saya bisa seperti ini. Tak lupa Bapak Ridwan selaku pembimbing 

yang telah membimbing sedemikian rupa dan bersedia meluangkan waktunya atas 

terselesainya skripsi ini di penghujung masa perkuliahan saya. Terimakasih. 
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MOTTO 

.... َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئاً 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُموَن )البقر  (216ة: َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواّلله
“........ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu me-nyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216) 

 

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan 

melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan 

mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat”  

HR. Muslim 

 

“Ojo Adigang, Adigung,Adiguno” 

Peribahasa Jawa 

 

“ Glory-Glory Manchester United ” 

Manchester United 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur kehadirat Allah SWY, Dzat Yang Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pemberi 
kemudahan disetiap kesulitan, Maha pemberi jawaban terbaik di setiap doa doa yang 
dicurahkan. Shalawat serta salam senantiasa selalu terceruhkan kepada junjungan Nabi 
Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah ke masa yang 
terang benderang. 

       Puji Syukur tak terhingga berka rahmat dan hidayah-Nya akhirnya tugas akhir yang 
berjudul “Eliminasi Waste Pada Lini Produksi Bakpia Berdasarkan Lean Manufacturing 
dengan Menggunakan Metode VALSAT” dapat terselesaikan dengan baik. 

       Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah demi memperoleh gelar sarjana 
program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 
Dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 
Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc selaku Dekan Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Yuli Agusti Rochman, S.t., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Teknik 
Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak M. Ridwan Andi Purnomo, ST., M.Sc., Ph.D. selaku pembimbing tugas 
akhir yang memberi bimbingan kepada saya. 

4. Mbak Emy Hadi W selaku HR dari Bakpiapia yang mengijinkan saya meneliti 
tentang bakpia. 

5. Mbak Mita selaku Manajer Produksi bakpiapia yang telah menyambut hangat dan 
mengijinkan untuk mengambil data selama penelitian. 

6. Andika Ramadona Trianjaya yang telah bersama untuk mengambil dan meperoleh 
data di Bakpiapia. 

7. Seluruh keluarga besar Teknik Industri angkatan 2012 yang telah menemani 
perjuangan untuk mencapai kesuksesan masa depan. 

       Saya juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait, yang telah 
membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kebaikan yang diberikan 
oleh semua pihak kepada penulis menjadi amal soleh yang senantiasa mendapat balasan 
dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin. 
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       Akhir kata penulis berharap semuga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat 
khususnya di dunia ilmu pengetahuan untuk semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga dengan 
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
penyempurnaan untuk masa yang akan datang. 

 

 

Yogyakarta,    April 2017 

 

 

 

Muhammad Arief Ferriyadi 

 


