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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Dengan memanjatkan puja serta puji kehadirat Allah SWT yaang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir dengan judul “Analisa Pengendalian Kualitas untuk 

Mengurangi Jumlah Cacat Produk dari Proses Cutting dengan Metode Quality 

Control Circle (QCC)”.Pada PT. Toyota Boshoku Indonesia ( TBINA)”. 

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah 

membawa umat manusia dari jaman kebodohan hingga jaman berilmu 

pengetahuan. 

 Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Mercu Buana. Tugas akhir ini 

merupakan hasil dari pengembana ilmu yang telah dilakukan oleh penulis dan 

diaplikasikan terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan. Terima kasih 

banyak penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi 

dukungan terhadap  penulis untuk dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1.  Allah SWT yang atas rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan 

kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2.  Kedua orang tua serta kelurga yang tiada hentinya mendukung atas apa yang 

telah saya lakukan untuk meraih yang diimpikan.  

3. Bapak Selamet Riadi ST, MT. Yang telah berkenan untuk menjadi 

pembimbing. Terima kasih penulis ucapkan atas ketersediaanya meluangkan 

waktu dan membantu penulis selama bimbingan serta melakukan perbaikan 

sehingga penulis memperoleh pengetahuan yang lebih. 
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4. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT. Selaku kepala Proram Studi Teknik 

Industri dan seluruh dosen serta Staf Tata Usaha Universitas mercu Buana. 

5.  Kepada teman-teman Program Kelas Karyawan angkatan 24 Teknik Industri 

yang telah meberikan dukungan, kerjasama, serta do’anya dan juga motivasi 

untuk penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Kepada seluruh keluarga dan semua pihak yang penulis tidak dapat 

meneyebutkannya satu persatu. 

 Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan-

kesalahan yang telah dipaparkan. Oleh karena itu disini penulis mengharapkan 

kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan pemikiran serta sumbangsihnya 

dalam bentuk kritik serta saran kepada penulis agar dapat dievaluasi untuk 

membangun penulis menjadi yang lebih baik lagi kedepannya. 

 Atas partisispasi dan dukungan serta doa’a penulis mengucapakan terima 

kasih banyak. Akhir kata penulis mohon maaf atas kesalahan yang disebabkan 

kekhilafan penulis dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

    

     

 

       Jakarta, 11 Agustus 2018 

 

 

        Haryadi 
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