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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan karunia-Nya 

sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini 

sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka 

meraih gelar kesarjanaan di Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Tugas Akhir ini dilaksanakan dari bulan Mai 2017 sampai dengan Januari 

2018 di PT. Semen Padang. Dalam laporan ini Penulis membahas tentang 

“Analisa Efektivitas Mesin Kiln Indarung IV Menggunakan Metode Total 

Productive Maintenance dan Failure Mode And Effect Analysis ”. Salawat serta 

salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang 

telah membawa umatNya dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini.  

Tugas Akhir ini merupakan suatu  kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan dan juga sebagai 

sarana untuk mengetahui dunia kerja dalam kondisi nyata. Banyak sekali yang 

telah penulis peroleh berupa ilmu pengetahuan dan pengalaman selama 

menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Industri. Penulis berharap Tugas Akhir 

ini nantinya dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukannya. Dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang setulusnya kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff dan 

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

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Ibu Merry Siska, ST, MT Selaku Penasehat Akademis, yang telah banyak 

membantu meluangkan waktu, mendukung, memberi bimbingan, arahan 

5. Bapak Dr. Dedi Irawan, M.Sc Selaku pembimbing Tugas Akhir, yang telah 

banyak membantu meluangkan waktu, mendukung, memberi bimbingan, 

arahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyusun Tugas Akhir ini 

6. Bapak Muhammad Ihsan Hamdy, ST, MT selaku penguji Tugas Akhir. 

Terima kasih atas saran, wejangan dan komentar yang dapat membangkitkan 

motivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

7. Bapak Ahmad Mas‟ari, SHI, MA.Hk selaku penguji Tugas Akhir. Terima 

kasih atas saran, wejangan dan komentar yang dapat membangkitkan 

motivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

8. Bapak Harpito, ST, MT, selaku Koordinator Tugas Akhir 

9. Kepada seluruh Dosen Teknik Industri yang telah dengan ikhlas 

menyampaikan ilmunya kepada penulis, terima kasih atas kerja samanya. 

10. Bapak  Alfein Rahmad, ST, selaku pembimbing Tugas akhir di PT. Semen 

Padang yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengalaman selama 

Penulis melakukan penelitian di lapangan. 

11. Staf dan Karyawan PT. Semen Padang yang telah banyak memberi informasi 

dan membantu dalam mengumpulkan data-data yang Penulis butuhkan. 

12. Teristimewa dan tercinta untuk Ayahanda Asril dan Ibunda Nasrawati, 

tercinta atas keringat dan perjuangan dalam membesarkan juga memberi 

bekal pendidikan, kemudian kepada seluruh keluarga yang tidak pernah lelah 

berdoa serta memberikan motivasi. Adik Andwianan M. dan M. Hadidtra 

terimakasih atas do‟a, nasehat, cinta, kasih sayang, semangat serta dukungan 

moril dan materil yang telah diberikan, mudah-mudahan ini adalah langkah 

awal ananda dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan 

datang, aamiin. 
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13. Sahabat dan rekan seperjuangan di Teknik Industri angkatan 2013 terkhusus 

kelas B (M. Diaz Kurniawan, Safari Wardhani, Rahmat Zaki, Rahmat 

Desmana, Wildan Wiranata, Risky Andrean S, Suliono, Sali, Deny, M Arief 

Syarisky, Wais Aulia, Ronal Efendi, Iswandi, Lukiyan Donardo, Octomi 

Yanda P, Sabarianto Sihombing, Irsan Naufaldi, M Azlan dkk) serta seluruh 

rekan-rekan di Jurusan Teknik Industri. 

14. Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini mulai dari awal hingga selesai yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya semoga ilmu 

yang diberikan kepada Penulis dapat bermanfaat. 

Akhirnya kepada semua pihak, Penulis hanya dapat memanjatkan do‟a 

semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT, Amin. 

Akhir kata kembali Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga serta 

untaian do‟a yang dapat Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Dalam 

penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan 

baik dari segi pembahasan maupun dari segi penggunaan kata-kata. Untuk itu 

penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun atau 

bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan Tugas Akhir ini. Semoga 

ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa pihak-pihak yang 

membantu di atas dan semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin-Aamiin Ya Rabbal „alamiin... 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 Pekanbaru,09 Februari 2018 

 Penulis 
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