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HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk...

Kedua orang tua saya Bapak Nyoto Mujeni dan Ibu Endang Sri Rumiyati yang telah 

membesarkan saya, mendidik saya dan selalu memberikan do’a serta kasih sayang yang 

tidak terbatas.

Istri saya, Siti Sofia Rohmah dan anak saya, Tamara Putri Raeesa serta Raizel Malik 

Arkhan yang sudah sabar menunggu sampai saya menyelesaikan kuliah. Maaf jika 

sampai sekarang belum bisa memberikan yang terbaik buat kalian.

Kakak dan adik saya tercinta serta  seluruh teman – teman ku yang selalu 

mendukungku, menasehatiku, mengajariku tentang semuanya.

Guru – guru dan Dosen –dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya. 

Membantu saya menghdapi kesulitan – kesulitan yang ada hingga sampai saat ini. 

Dan untuk teman – teman Teknik Industri Angkatan 2006, terima kasih atas bantuan

dan dukungan yang kalian berikan. 

Terima kasih untuk semua.
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MOTTO

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ;

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu telah selesai 

(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain; dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Alam Nasyrah : 5-8)

“Kau gagal tetapi masih mampu untuk bangkit kembali, karena itulah menurutku arti 

dari kuat yang sebenarnya.”

(Hinata Hyuga)
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Akhir ini. Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad bin 

Abdullah SAW.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai 

kesulitan. Namun banyaknya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak membuat 

semua kesulitan yang ada bisa teratasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Imam Jati Widodo, M.Eng., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia.
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3. Ibu Amarria Dila, ST., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

4. Ayah dan Ibu tercinta atas kasih sayang dan dukungan yang tak terbatas baik 

berupa moril maupun materiil.

5. Seluruh teman – teman Teknik Industri Angkatan 2006 atas bantuan yang 

diberikan.

6. Seluruh sopir bis yang ada di terminal giwangan, selaku narasumber utama 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penilis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, 
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bagi semua pihak.
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