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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Bismillahirrohmanirrohim, 

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan berkat dukungan 

serta do’a dari orang-orang terdekat, akhirnya skipsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Oleh karena itu, saya persembahkan Tugas Akhir ini Kepada: 

Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Ardiansyah dan Ibunda Anita Eryani yang selalu 

memberikan rasa kasih sayang, perhatian dan do’a nya yang ikhlas untuk anak-anaknya. 

Saudari Shinta Meiliani dan Saudara Alex Wiranata atas do’a dan canda tawa yang telah 

diberikan selama ini.  

Yang Terhormat, Bapak Yuli Agusti Rochman S.T., M.Eng. yang telah memberikan 

waktu, tenaga dan pikiran selama penyusunan Tugas Akhir. 
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MOTTO 

 

“Sungguh, bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Karena itu bila selesai suatu 

tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh – sungguh. Hanya kepada Tuhanmu 

hendaknya kau memohon dan berharap ” 

(QS. Asy-Syarh : 6 – 8) 

 

‘’Lawanlah permulaan yang berat, nikmatilah prosesnya dan syukuri hasilnya’’ 

(Alvin Agustin) 

 

‘’Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 

kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Al-Baqarah: 216) 

 

 للاِْ َسبِي لِْ فى فَُهوَْ ال ِعل مِْ َطلَبِْ فِى جَْ َخرَْ َمنْ 

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 

(HR.Turmudzi) 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rabb semesta alam. Serta Shalawat dan salam 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Salam serta keluarga, 

sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan menyebut nama Allah Yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya yang telah memberikan ilmu dan kesehatan sehingga pelaksanaan Tugas 

Akhir dengan judul ‘’Implementasi Lean Six Sigma dalam upaya mengurangi produk 

cacat pada bagian Press Bridge & Rib Assy UP, Studi Kasus PT Yamaha Indonesia’’ ini 

dapat terselesaikan dengan baik.  

Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa dalam memperoleh 

gelar sarjana strata satu pada jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia. Dalam pelaksanaanya penelitian dilakukan di PT. Yamaha 

Indonesia, dalam penelitian yang dilakukan berbagai pihak banyak memberikan 

bantuan, dukungan dan kesempatan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih banyak kepada:    

1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc. selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universtas Islam Indonesia Yogyakarta. 

2. Bapak Yuli Agusti Rochman ST., M.Eng. selaku Ketua Prodi Teknik Industri 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Bapak Yuli Agusti Rochman ST., M.Eng. selaku dosen pembimbing Tugas 

Akhir selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan 

pikiran dalam bimbingan Tugas Akhir. 

4. Bapak Faizin, Mas Zanurip selaku pembimbing lapangan dari PT. Yamaha 

Indonesia yang memberikan arahan dalam penelitian Tugas Akhir. 

5. Bapak Suparno dan Bapak Tariman selaku Kepala Kelompok dan Member VSM 

& IE bagian Press Bridge & Rib yang telah membantu mensukseskan penelitian 

Tugas Akhir. 

6. Orang tua tersayang Bapak Ardiansyah dan Ibu Anita Eryani, saudara 

perempuan Shinta Meiliani dan saudara laki-laki Alex Wiranata yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan serta do’anya agar penelitian Tugas Akhir 

ini dapat diselesaikan. 

7. Serta semua pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, 

penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan 

kalian. 

Penulis menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih belum sempurna sehingga 

kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan penulis demi perbaikan penelitian 

Tugas Akhir ini. semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Amin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb 

         Yogyakarta, 23 Februari 2017 

                                                                                             Penyusun 
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