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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur selalu tercurah

kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Ilmu, dan Karunia-Nya kepada

penulis sehingga penulis dapat mengerjakan dan akhirnya menyelesaikan Tugas

Akhir ini dengan judul “Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi

Menggunakan Metode ALDEP dan CRAFT ” sebagai salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar kesarjanaan di Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Shalawat

berangkai salam penulis hadiahkan kepada figur Qudwah kita yakni Nabi

Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang merupakan suri tauladan bagi

umat, semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang kelak mendapat syafa’at

dari beliau.

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. M. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Fitra Lestari Norhiza, ST., M.Eng dan Ibu Zarnelly, S.Kom., M.Sc

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Industri.

4. Bapak Harpito, ST., MT sebagai Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik

Industri.

5. Ibu Wresni Anggraini, ST, MM dan Ibu Misra Hartati, ST., MT selaku

penguji Tugas Akhir. Terima kasih atas saran dan masukan demi

kesempurnaan laporan ini.
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6. Ibu Dewi Diniati, ST, M.Ec.Dev selaku penasihat akademik. Terimakasih

selalu memberi support dan solusi atas segala permasalahan yang saya hadapi

di kampus.

7. Kepada seluruh Dosen Teknik Industri yang telah dengan ikhlas

menyampaikan ilmunya kepada penulis, terima kasih atas kerja samanya.

8. Teristimewa dan tercinta untuk Ayahanda Nofrienda dan Ibunda Yet tercinta

atas keringat dan perjuangan dalam membesarkan juga memberi bekal

pendidikan, kemudian kepada seluruh keluarga yang tidak pernah lelah

berdoa serta memberikan motivasi.

9. Adik saya Yendri Maryesi Nanda dan Alfianto dan keluarga besar saya.

Terimakasih atas do’a, nasehat, cinta, kasih sayang, semangat serta dukungan

moril dan materil yang telah diberikan.

10. Sahabat sejati saya Nurul Azmi, ST yang selalu memberikan support kepada

saya serta rekan seperjuangan di Teknik Industri angkatan 2012 terkhusus

kelas A serta seluruh rekan-rekan di Jurusan Teknik Industri.

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

pengerjaan Tugas Akhir ini mulai dari awal hingga selesai.

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, sangat disadari bahwa masih

terdapat kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dari segi penggunaan

kata-kata. Untuk itu diharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat

membangun atau bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan Tugas Akhir

ini. Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang setimpal atas jasa pihak-

pihak yang membantu di atas dan semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat

bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, Juli 2018

Penulis,

YENDRI NANDA


