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MOTTO 

ُ ُ نَيَِّْي ُ هللي َِْعفْرَي ُلنَي ْاُْنمَل ُ نَيَِّْي َنم َْ  ُ تَل َهنْي اَل َْ َرَي َُ  َْ  ٍْْت

Artinyaي:”Allahيakanيmeninggikanيorang-orang yang beriman di antaramu dan 

orangorangيyangيdiberiيilmuيpengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11) 

 

ىْْضقَي َْ ي ْتكُّبْي  ُ اّْلن َل َُْْل ي تْ يلي اَّلن َََِّي اََِن ْْ َُ َْ كَََ  َْ ََْحَِ  يياََن    َ َُهللَّْني اَنن َِي ِْ َْي  َمْْ

ُْعْي َُ ََي اْْنْلدلْحَ َُ  ْحَ تْللقَي فْْمي َاْمدلْحَ اْ ّْلي ال فَي  ْمل َْ ىلقَي تَْمْمَعدلْحَ  َْ ْحَ  ِّلي  ْمل ََ  ىْ

 ْاَعِِحَ

“DanيRabb-mu telah memerintahkan kepada manusia janganlah ia beribadah melainkan 

hanya kepadaNya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-

baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut 

disisimuيmakaيjanganlahيkatakanيkepadaيkeduanyaي‘ah’يdanيjanganlahيkamuي

membentakيkeduanya”ي[Al-Isra : 23] 
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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir di PT Mutu 

Gading Tekstil Surakarta. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita 

nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. 

 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-

pihak yang selama ini telah membantu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis 

mengucapkan terima kasih 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 

Industi Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. R Abdul Djalal Drs.M.M. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan 

dedikasinya sebagai pengajar dan selalu ikhlas dan sabar meluangkan waktu untuk 

membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

4. Bapak Jatmiko selaku Pembimbing Lapangan yang telah membimbing, mengajari 

dan memberi inspirasi kepada saya saat melaksanakan Tugas Akhir di PT Mutu 

Gading Tekstil Surakarta. 

5. Bapak Ajey Bendre selaku Head Total Quality Management and Control 

(TQM&C) di PT Mutu Gading Tekstil Surakarta. 

6. Kedua orangtua, kakak dan adik penulis yang telah banyak memberikan motivasi 

dan doa selama Tugas Akhir berlangsung. 

7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak 

langsung selama Tugas Akhir di PT Mutu Gading Tekstil Surakarta.  

 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Tetapi dengan dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir di PT Mutu Gading Tekstil Surakarta. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. 

Atas segala usaha tersebut, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga laporan ini 

dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan dan bagi semua pembaca. Maaf bila dalam 

penulisan ini ada kata - kata dan penulisan yang kurang benar. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
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