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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin… 

Dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan hasil karya ini kepada 

 

Bapak Abdul Gani dan Ibu Rispriantari sebagai orang tua yang kusayangi dan kucintai 

serta telah memberikan dukungan moril maupun materi dan doa yang tiada henti 

diberikan untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang paling 

ikhlas dan khusyuk selain doa yang terucap dari kedua orang tua 

 

Kakakku Tyagitha Nurina Amalia yang kusayangi dan kucintai dan senantiasa 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. 

(Walt Disney) 
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 Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta‟ala yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta  sholawat serta salam tetap tercurahkan 

kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam sehingga 

penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS 

KUALITAS PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE 

FUZZY SERVICE QUALITY (Studi Kasus Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul)”. 

Adapun laporan ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi Tugas Akhir yang 

telah dilakukan, dan Tugas Akhir ini merupakan salah satu yang harus di penuhi untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1) di program studi  Teknik Industri - Fakultas Teknologi 

Industri - Universitas Islam Indonesia. 

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung 

maupun tidak langsung membantu terbentuknya laporan ini, baik secara moral maupun 

material. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Drs. Imam Jati 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 Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Drs. R. Abdul Djalal, M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

4. Bapak Kuncoro selaku pembimbing lapangan pelaksanaan Tugas Akhir. 

5. Bapak Abdul Gani dan Ibu Rispriantari sebagai orang tua penulis dan Tyagitha 

Nurina Amalia sebagai saudara kandung penulis, terima kasih banyak atas kasih 

sayang, motivasi serta doa yang tak henti-hentinya mengalir dalam tiap langkah 

saya. 

6. Semua pihak yang telah mendukung dalam pengerjaan Tugas Akhir yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa walaupun penulis telah berusaha dengan segala 

kemampuan yang ada, sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun tetapi penulis dengan 

senang hati menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan laporan ini.  

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya. 
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