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KATA PENGANTAR 

 
 Alhamdulillahirabbil’aalamiin penulis ucapkan atas kasih sayang dan 

pertolongan Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan kemudahan yang telah 

dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini 

dengan baik. Shalawat dan salam untuk panutan umat sedunia, Rasulullah 

Muhammad Shalallahu ’alaihi Wassalam yang keteladanannya tiada dua. 

 Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk dapat 

meraih gelar sarjana Teknik Industri. 

 Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA selaku Rektor Univeritas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Ismu Kusumanto, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus sebagai dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk berkonsultasi dalam 

menyelesaikan laporan ini. 

4. Bapak Harpito, ST, MT., Selaku koordinator kerja Tugas Akhir jurusan 

Teknik Industri UIN SUSKA RIAU yang telah memberi petunjuk dalam 

kelancaran proses Tugas Akhir ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Industri yang telah banyak 

memberikan masukan dan meluangkan waktu untuk transfer ilmu guna 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.  

6. Bapak Zul Effendi, S.Ag., selaku Kepala Sekolah SMP Da’wah Pekanbaru 

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMP Da’wah 

serta meluangkan waktu dan kesempatan untuk membantu penulis dalam 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 

7. Paling istimewa untuk Ayah Khairul Fuad dan Ibu Nelviariza, SP., yang 

telah berjuang membesarkan penulis tanpa lelah dengan segala kasih 

sayang, cinta, nasehat dan pengorbanan yang tak akan mungkin sanggup 
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penulis balas. Getar doa-doanya membuat penulis selalu optimis dan 

percaya diri menjalani kehidupan. Terima kasih sudah memberikan 

kehidupan yang indah dan penuh cinta. 

8. Abang ku Fitratul Fajri dan Adek ku Haekal Anelkha yang telah 

memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. 

9. Partnerku Arista Nurfatma, yang dari awal selalu memberikan dukungan, 

motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. 

10. Sahabat-sahabatku, Yopi Isafriadi, Ahmad Rusdi, Nazamuddin Siregar, 

Arif Pratama, Sabra Bona Benago dan Syaipul Bahri, Handra Ramsyah 

yang telah memberi semangat untuk penulis. Sahabat-sahabatku anak lokal 

F angkatan 2013. 

11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Industri dan teman-teman 

seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut 

memberikan dorongan, masukan kepada penulis untuk menyelesaikan 

laporan ini. 

 
Kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas, penulis hanya dapat 

berdo’a semoga kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapat 

balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari dalam penulisan laporan 

Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis 

mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran  yang membangun dari 

berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. 

Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan Tugas Akhir ini berguna 

bagi kita semua. 

                                                                                                 Pekanbaru, Desember 2017 
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