
i 
 

 

  



ii 
 

SURAT KETERANGAN 

 



iii 
 

  



iv 
 

 



v 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, saya persembahkan karya ini 

untuk: 

Yang sangat saya cintai dan senantiasa memberikan do’a dan dukungan, 

Kedua orang tua saya, Bapak Sutrisno Hadie dan Ibu Anik Yuliani 

Pembimbing dalam Tugas Akhir, 

Ibu Vembri Noor Helia, S.T, M.T 

Sahabat serta Teman-teman Teknik Industri UII Angkatan 2014. 
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MOTTO 

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhmya setelah kesulitan 

itu ada kemudahan ” (QS. Al-Insyirah: 5-6) 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “DESAIN PRODUK INTERIOR MEJA TV BERBAHAN BAKU KAYU KARET 

DAN KAYU KOPI MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

(QFD)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada 

junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. 

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 pada jurusan Teknik 

Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Menyelesaikan tugas akhir 

ini tidak lepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi serta 

dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, 

Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Muhammad Ridwan Andi Purnomo, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Jurusan 

Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Dr. Taufiq Immawan, S.T, M.M, selaku Ketua Program Studi Teknik Industri 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

4. Ibu Vembri Noor Helia, S.T, M.T, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah 

memberikan bimbingan kepada saya. 

5. Bapak Agung Eko Suchayono, ST, M.MT selaku pembimbing di Balai Besar Kerajinan 

dan Batik yang sudah memberikan masukan serta bantuan kepada penulis dalam tugas 

akhir ini. 

6. Kedua orangtua saya Sutrisno Hadie dan Anik Yuliani yang telah membesarkan saya 

dan mendidik saya selama ini serta yang selalu memberikan dukungan, doa, dan 

finansial sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

7. Terima kasih juga untuk keluarga besar saya yang selalu mendukung dan 

menyemangati saya. 

8. Terima kasih untuk Emeralda yang telah memberikan dukungan serta doanya sehingga 

terciptanya motivasi tersendiri bagi penulis. 

9. Sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan dan membantu dalam proses pembuatan 

tugas akhir ini, terutama Bintang Retnadi, Prabasta Berlian, Cholis, Hani, Syafira, Putri 

Citra, Rizang, Faizal, Argo, dkk. 

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Teknik Industri angkatan 2014 atas 

kebersamaan dan dukungannya selama berkuliah ini. Semoga kita semua diberikan 

kesuksesan dunia dan akhirat. 

Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membaca. Penulis mengetahui bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis  
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mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kebaikan penulis dimasa yang 

akan datang. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, Januari 2019 

 Rama Myer Gieosha 


