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karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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memberikan waktu, bimbingan, semangat, dan saran kepada penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

5. Bapak David Try Liputra, S.T, M.T. selaku dosen wali yang telah 

mengarahkan selama proses perkuliahan dan mengingatkan penulis agar 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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dan penyusunan laporan sehingga penulis dapat memahami proses dan 
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ilmunya selama perkuliahan. 
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Kristen Maranatha yang telah membantu penulis dalam memberikan 

berbagai informasi. 

10. Ibu Rahmi dan staff bagian HRD di PT Multi Garmenjaya yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian tugas akhir ini. 

11. Bapak Michael Librata, Bapak Michael C., dan Ibu Marsellin Dwi di Bagian 

MD Control yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian tugas 

akhir serta membantu dan membimbing dalam prosesnya. 

12. Ibu Henie, Ibu Tina, dan operator di bagian produksi yang telah 

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk 

penyusunan laporan tugas akhir. 

13. Teman-teman kelas B khususnya Tutti Frutti yang bersama-sama 

menempuh perkuliahan dan praktikum selama ini dan menjadi teman 

bermain penulis. 

14. Teman-teman Laboratorium Statistika Industri yang memberi semangat, 

mengingatkan, dan mendukung untuk menyelesaikan tugas akhir. 

15. Teman-teman asisten praktikum menggambar teknik yang memberikan 

motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir. 

16. Teteh Titin dan Talang Indah yang selalu membantu untuk print tugas 

perkuliahan dan praktikum hingga tugas akhir. 
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yang mendoakan, memberikan inspirasi, dan mendukung penulis dalam 

penyusunan laporan tugas akhir. 

18. Generasi Micin yang memberikan semangat dan mendukung penulis dalam 

proses penyusunan laporan tugas akhir. 
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menempuh perkuliahan. 

20. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan 

memohon maaf bila terjadi kesalahan di dalam penulisan laporan ini. Semoga 

laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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