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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat, 

karunia serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Salawat dan salam semoga 

terlimpah kepada Nabi Muhammad S.A.W.  

Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir di Teknik Industri Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau. 

 Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberikan 

kesehatan, keselamatan serta kebahagian dalam menjalankan kehidupan ini. 

2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan 

menuju zaman yang terang benerang. 

3. Ayah dan Ibu saya yang sangat saya sayangi, atas doa, nasehat, cinta dan 

kasih sayang, yang telah memberikan motivasi dan semangat dari awal   

kehidupan hingga saat sekarang ini. 

4. Bapak Dr. Fitra Lestari Norhiza, ST., M.Eng, selaku Ketua Jurusan Teknik 

Industri UIN SUSKA Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan Kerja Praktek. 

5. Bapak Harpito, ST, MT, Selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik 

Industri dengan sepenuh hati membantu kelancaran dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan laporan Kerja Praktek penulis. 

6. Bapak Ismu Kusumanto, ST, MT, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, 

yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu untuk 

berkonsultasi guna menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
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7. Bapak Anwardi, ST, MT, selaku dosen Penasehat Akademis, 

Yang banyak memerikan saya masukan dan saran selama saya aktif kuliah. 

8. Ibu Desmita Chan selaku pembimbing perusahaan yang telah meluangkan 

waktunya untuk membantu penelitian ini. 

9. Kepada seluruh karyawan UED-SP Desa Meranti yang telah banyak 

membantu penulis dengan memberikan informasi dan dukungan yang 

menjadi pengalaman berharga bagi penulis. 

10. Novi Anggria S.Sos yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya 

dalam penelitian ini. 

11. Dan yang terakhir untuk rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri, 

khususnya Hasan Basri, M. Ryan Jani, Sugeng Riadi, , M. Rafi, Ali Imran, 

dan teman-teman lainnya terima kasih atas semangat dan kebersamaannya 

selama ini. 

 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

terdapat kekurangan serta kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan adanya 

masukan berupa kritik maupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan 

laporan ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat berguna 

bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb 

 

 

 

Pekanbaru, 28 Juli 2018 
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