
iv 

 

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS 

 

 

Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di perpustakaan Kampus 

Meruya, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada 

pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Universitas Mercu 

Buana. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau 

peringkasan hanya dapat dilakukan seijin pengarang dan harus disertai dengan 

kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya. 

 

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seijin 

Direktur program Pascasarjana UMB. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb., 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-

Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pascasarjana 

pada Program Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Saya 

menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah 

sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. Lien Herliani Kusumah, MT, selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam 

penyusunan tesis ini. 

2. Dr. Sawarni Hasibuan, MT, selaku ketua Program Studi Magister Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana yang telah banyak membantu selama masa 

perkuliahan. 

3. Dr. Ir. Zulfa Ikatrinasari, MT, sebagai pembimbing dua pada mata kuliah 

Seminar, terima kasih atas bimbingan, diskusi, saran dan motivasinya.  

4. Dr. Hernadewita sebagai dosen mata kuliah Perbaikan Kualitas & Six Sigma 

Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, terima kasih atas 

bimbingan dan arahannya. 

5. Seluruh dosen dan staff Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana, 

yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai selesainya tesis 

ini. 

6. Pihak perusahaan PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. yang telah banyak 

membantu dalam usaha  memperoleh data yang saya perlukan. 

7. Orang tua, yang telah selalu mendo’akan sehingga penyusunan tesis berjalan 

lancar. 

8. Istri dan anak tercinta (Anik Triandari, Amk, Muhammad Hisyam Rafi, dan 

Naura Shafa Mumtaz) yang telah memberikan do’a, dukungan, kesabaran, 

kesetiaan dan kasih sayang yang tulus. 
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9. Sahabat MTI 17 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan anugerah kepada Bapak & Ibu yang 

sudah saya sebutkan diatas. Sangat disadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada 

demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini membawa 

manfaat bagi pengembangan ilmu. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb., 

 

 

Jakarta, 30 Mei 2018 

                                                                                                         Penulis 

 

 

                                                                                                          (Sulkhan, ST) 
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