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KATA PENGANTAR 

Puja dan puji syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah subhanallahu wa ta’ala yang 

Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, 

dan inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan kita sebagai 

umatnya. Atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pembelajaran 

pada teknik industri di Universitas Widyatama guna mendapatkan gelar sarjana. 

Penelitian ini dilakukan di CV Jaya Abadi Bersama. Tugas akhir ini telah 

diusahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, 

sehingga dapat memperlancar pembuatan tugas akhir ini, untuk itu, tidak lupa 

penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu:  

1. Deni Moesa dan Neni Haryati sebagai orang tua tercinta, juga Nur Azmi 

Haniffah dan Ahmad Jauhari, kakak dan adik yang telah memberikan do’a, serta 

dukungan moril dan materil,  

2. Bapak Yudha Prambudia, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan, serta meluangkan waktu, tenaga 

dan pikirannya. 

3. Ibu Yani Iriani Dra., M.T., dan Ibu Nissa Syifa Puspani, S.T., M.T., penguji 

sidang penelitian ini. 

4. Bapak Dr. Arief Rahmana, S.T., M.T., CIPMP., selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

5. Rekan kerja di CV Jaya Abadi Bersama yang selalu memberikan masukkan dan 

semangat. 

6. Teman-teman Reguler B2 angkatan 2014 program studi teknik industri yang 

telah berjuang bersama, berbagi kisah, suka dan duka telah kita lalui bersama, 

semoga menjadi kenangan yang indah. 

7. Pihak-pihak lain yang membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi yang 

tidak mungkin disebutkan satu persatu. 
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Tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan baik 

dari teknis penulisan maupun materi yang disampaikan karena keterbatasan yang 

dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 

sangat penulis harapkan agar menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. 

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat diambil hikmah dan 

manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca. 

Bandung,  

 

Zuleha Nur Alifah 

 

 

 


