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KATA PENGANTAR 

  

 Puji syukur Alhamdulilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam 

kepada baginda Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW, Inspirasi yang begitu 

besar bagi umat untuk senantiasa mengharap ridho Allah SWT. 

 Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih terdapat 

kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan yang 

membangun sangat diharapkan dengan harapan untuk menyempurnakan laporan 

tugas akhir ini. 

Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk dapat 

memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Industri pada Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, yang selaku rektor  UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd, selaku dekan fakultas sains dan teknologi. 

3. Bapak Ismu Kusumanto, ST,.MT, selaku ketua jurusan dan sebagai dosen 

pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

4. Ibu Tengku Nurainun, ST., MT, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Industri 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Pak Muhammad Ihsan Hamdy, ST., MT, selaku Penasehat Akademik yang 

selalu memberikan solusi dan motivasi dalam setiap masalah yang ada. 

6. Pak Suherman, ST., MT dan ibu Dewi Diniaty, ST.,M.Ec.Dev selaku penguji 

Tugas Akhir penulis Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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7. Bapak Harpito, ST., MT selaku koordinator tugas akhir Jurusan Teknik 

Industri UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan petunjuk dalam 

kelancaran proses tugas akhir ini. 

8. Dosen-dosen Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmunya sehingga saya lebih 

banyak mengetahui apa yang tidak saya ketahui. 

9. Teristimewa kepada keluarga tercinta, Ayahanda Umar Effendi yang selalu 

berusaha memberikan yang terbaik dan semangat untuk anaknya dan Ibunda 

Rosnawati yang selalu menasehati dan selalu mendoakan anaknya dan 

seluruh keluarga yang selalu berdo’akan untuk kesuksesan serta memberikan 

motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

10. Sahabat-sahabat terbaikku, mobile legend squad yang selalu ngajakin main 

walaupun masih noob dan buta map Niktatianto Romadhon Alfitra Nailo 

(Niko), Fajar Sidik Rudini (Fajar), Zulmirianto (Iboy), Inamul Hasan Siregar 

(Inal), Joko Purnomo (Joko), Misbahuddin Syauki (Sauki), dan Ahmad 

Kurniawan (Wawan). 

11. Untuk seluruh rekan Industrial Engineering kelas C (ICC) yang kosma 

dulunya sampai semester 3 Ahmad Syukur kena kudeta dan digantikan oleh 

Idqan Fadli Syaputra yang berhasil menjadi kosma sampai semester tua, agan 

bisnis yang paling hitam dikelas Riski Hadi Kurniawan atau biasa dipanggil 

grek, Aman Setiawan dan Wahyudi Harpis yang paling malas dikelas, Azhar 

Firmansyah, Muhammad Sapieq, Rinaldi yang sering mancing bareng, 

Hafizul Amin yang paling bijak “selagi ada yang bisa kenapa harus aku”, Feri 

Bati yang jago main Gitar dan Endar Ernanda the big bos kelas C, Suprianto 

yang rajin jualan, Widi Syaputra aktivis dari kelas C. Ladies kelas C 

Ratnawati yang paling kecil, Selly Mustika Rani yang hobby make up, 

Wahyu Ramadhani yang paling kurus, Yuni Sahara yang suka main solo,  dan 

dilla ricie nandes yang katanya keturunan bule. 

12. Abg Ardhito Kusarwanto selaku tempat bertukar pikiran, kak Dwila Sempi 

yang nyinyir suruh cepat sidang dan selalu ngasih semangat, kak Asri Juliana 

yang dulunya Asdos APK, kak Lusiana Ritia yang dulunya Asdos simulasi, 
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kakak-kakak dan abang-abang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. 

13. Rekan Organisasi BEM Faste priode 2016-2017 dan rekan-rekan AL-RCY 

tempat meluangkan ide dan pikiran serta gagasan dalam menciptakan ide-ide 

baru. 

14. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Industri angkatan 2014 kelas A,B,C dan D 

terkhusus kelas C yang memberikan dorongan serta masukan dan pengertian 

kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini dan juga semua 

saudara-saudara ku Teknik Industri UIN SUSKA RIAU yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas, penulis hanya 

dapat memanjatkan do’a semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang 

diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. 

 

                                                                                Pekanbaru,     Mei 2018 

                                                                                  Penulis, 

 

                                                                                 MHD. IHSAN HIDAYAT 


