
KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik. Serta tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada 

junjungan kita nabi Muhammad SAW dan penerusnya yang telah membawa islam kepada 

seluruh umat manusia. Tugas akhir adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu jurusan teknik industri Universitas Islam Indonesia. Dengan adanya tugas akhir ini 

diharapkan mahasiswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya di dalam 

dunia industri. Kelancaran dalam mempersiapkan dan menyelesaikan tugas akhir ini tidak 

terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa hormat dan terima kasih 

penulis haturkan kepada :  

1. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

2. Ketua Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Indonesia.  

3. Nasrullah Setiawan dan Ibu Harwati  selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas 

bimbingannya selama ini beserta ilmu yang telah banyak diberikan.  

4. Pimpinan Perusahaan PT YPTI. 

5. Bapak Kohar dan Mas Dwi selaku pembimbing dari PT. YPTI atas bimbingan dan 

bantuannya selama penelitian berlangsung.  

6. Kedua orang tua, Bapak, Ibu dan keluarga tercinta atas doa, semangat, kasih sayang 

dan bantuannya serta motivasi yang tak henti-hentinya mereka berikan.  

7. Teman-teman jurusan Teknik Industri UII, khususnya para sahabat tercinta Ovilia 

Septiana Husen, teman – teman magang, Vicky Rizal, Dimas punto dan Riyanto 

Kurniawan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian 

tugas akhir ini.  

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu 

dalam penyelesaian laporan kerja praktek ini.  



Penulis menyadari laporan tugas akhir ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan 

laporan ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang 

membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr.Wb     

 

Yogyakarta, 25 Januari 2018    

 

Anugrah Adi Pradana 

 


