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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Alllah SWT yang telah 

memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi berjudul 

 “PENEPENERAPAN PENGENDALIAN KUALITAS UNIT VARIAN VAN 

TMC UNTUK MENURUNKAN DEFECT APPEARANCE DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE PDCA DAN SEVEN TOOLS (STUDI KASUS 

; PT ASTRA DAIHATSU MOTOR)” yang diajukan untuk memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Jurusan Teknik Industri Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Dalam proses penyususnan skripsi ini tentunya melibatkan banyak pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak 

yang memberikan kontribusi kepada skripsi ini, terutama orang-orang dekat yang 

senantiasa memberikan dukungan tiada henti. I love you full. 

Kesempatan ini penulis berusaha menyampaikan ucapan terima kasih 

walapun tidak dapat disebutkan satu per satu : 

1. Bapak Ir. Torik Husein, MT selaku dosen pembimbing laporan Tugas Akhir  

ini yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi pencerahan kepada 

penulis. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan selama ini, 

semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. 

2. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikanasari, MT selaku Kepala Program Studi Teknik 

Industri yang telah mendukung penulisan laporan Tugas Akhir ini. Terima 
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kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan selama ini, semoga ilmu yang 

diberikan dapat bermanfaat. 

3. Dosen-dosen serta seluruh staff Teknik Industri dan Fakultas Teknik UMB. 

Terima kasih atas ilmu dan kerja samanya selama ini. 

4. Keluarga terutama Bapak, Ibu, Istri dan Kakak, terima kasih untuk doa, 

semangat, dan cinta yang tiada henti diberikan kepada penulis, semoga selalu 

dalam lindungan Allah SWT 

5. Teman- teman seperjuangan Teknik Industri 25 yang telah memberikan 

banyak bantuan dalam proses selama hampir 4 tahun di kampus. Terima kasih 

atas waktu dan ceritanya selama ini, semoga dapat menjadi lebih bermanfaat 

nantinya.  

 

Penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi positif bagi seluruh 

pihak. Walapun penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga ke 

depan menjadi pembelajaran bagi penulis. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, Agustus 2018 

 

 

 

Fery Kurniawan 
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