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KATA PENGANTAR 

 

   

 

 Puji syukur Alhamdulilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala rahmat dan hidayahNya 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. 

LaporanTugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk dapat 

memperoleh gelar SarjanaTeknik 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 SUSKA 

RIAU. 

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

3. Bapak Ismu Kusumanto, ST.,MT, selaku ketua Jurusan Teknik Industri UIN 

SUSKA RIAU. 

4. Bapak Anwardi ST.,MT selaku 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. 

5. Bapak Muhammad Ihsan Hamdy, ST., MT dan Bapak Dr. Dedi Irawan, M.Sc  

selaku penguji Tugas Akhir penulis Jurusan Teknik Industri  Fakultas Sains 

dan Teknologi UIN SUSKA RIAU. 
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6. Bapak Harpito ST.,MT selaku koordinator tugas akhir Jurusan Teknik 

Industri UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan petunjuk dalam 

kelancaran proses tugas akhir ini. 

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta, Ayahanda Drs Nazri Chan yang selalu 

berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya dan Ibunda Gusmida 

Heryenti yang selalu menasehati dan selalu mendoakan anaknya, serta 

Adinda pratami eka putri dan pradini prima putri  yang selalu berdo’a untuk 

kesuksesan serta memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

8. Pimpinan PT. Trans Metro Pekanbaru beserta karyawan yang telah 

memberikan kesempatan melakukan penelitian dan mau berbagi pengalaman 

mengenai dunia kerja. 

9. Terspesial buat mi amour Yuliana Ristantia S.Farm yang sudah banyak 

membantu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama 

melakukan tugas akhir. 

10. Sahabat-sahabat terbaikku Gilang bayu Ramadanu  yang selalu memberikan 

saran dan motivasi  dan ide ide menarik dalam tugas akhir ini Rafikul Huda 

yang selalu mengajak makan mie kuning dan inspirasi kalau sedang mentok 

buat laporan, Yudha Krisna yang suka minum kopi aceh (hidup pahit tanpa 

segelas kopi) Muhammad Iqbal nan acok mancaliak oto gadang,. 

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, 

 

 

 

Pekanbaru, 18 Oktober 2017 

                                                              Penulis, 

 

 

                              M Taruna Praja Muda                                                         


