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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di PT 

Bintang Kupu - Kupu dengan judul “Pengendalian Kualitas Sachet Jamu 

Serbuk Pada Mesin Filling Serbuk Menggunakan Metode Six Sigma di PT. 

Bintang Kupu - Kupu”. Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah 

memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi S1 Teknik 

Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. Dalam penyelesaian tugas 

akhir ini, tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan masukan dan 

bantuan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran di setiap proses perjalanan 

hidup saya.  

2. Orang tua dan keluarga, yang telah banyak mendukung saya baik secara 

moril. Terima kasih banyak atas segala doa dan motivasi yang telah 

diberikan selama ini. 

3. Suami dan anak – anakku ( Lutfi Nabil Siraij S & Ghani Rasya Athaya S ) 

yang telah banyak mendukung secara moril. Terima kasih banyak atas 

segala doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini.  

4. Ibu Hayu Kartika, ST, MT selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu 

dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam 

penyusunan proposal tugas akhir ini.  

5. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, Ir, MT selaku Ketua Program Studi Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana dan Koordinator Tugas Akhir Teknik 

Industri Universitas Mercu Buana.  

6. Bpk. Dedi Mulyadi  selaku kepala Quality Assurance di PT Bintang Kupu – 

kupu  yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis.  
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7. Seluruh staff dan karyawan PT Bintang Kupu - kupu yang telah membantu 

untuk melaksanakan penelitian tugas akhir  

8. Sahabatku, Ranie, Maria, dan Tulus yang selalu menemani dan saling 

memberikan dukungan terhadap penulis. 

9.  Kerabat dekat dan kawan-kawan Teknik Industri Universitas Mercu Buana 

angkatan 2016 yang telah memberi dukungan kepada penulis.  

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah 

mendampingi penulis dan membantu penulis hingga saat ini. Akhirnya, penulis 

berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu. 
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