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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Syukur, Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wata ‟ala atas rahmat-Nya 

sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan 

Terima kasih untuk segala cinta, perhatian, doa dan dukungan dari orang-orang 

terdekat di hati: 

……………… 

Bapak dan Ibu saya, Bapak Sukisman dan Ibu Siti Munawaroh 

Atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, doa, dukungan dan bantuan yang bapak 

dan ibu berikan selama ini, 

Adik-adikku, Luluk Hasna dan Kharisma Humaera 

Atas segala doa, dukungan dan kasih sayang 

Kawan-kawan seperjuangan Teknik Industri 2011, 

Kawan-kawan satu hunian di kos Bapak Marsigit 

Yudha Patria, Gilang Permana, Fauzi widagdo 

Yang selalu memberikan dukungan baik moril 

maupun materi, kegembiraan, dan persahabatan yang saya rasakan selama masa 

kuliah 

Terimakasih untuk semua semangat, ilmu, pengalaman, dan bantuannya yang 

telah 

Dibagikan  
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HALAMAN MOTTO 

 

“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya 

aku bertawakkal" 

{QS. At-Taubat: 129} 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah. dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-

orang yang beriman" 

{QS. Ali Imran: 139} 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya," 

{QS. Al-Baqarah: 286} 

 

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)  dengan jalan sabar dan mengerjakan 

shalat; dan sesungguhnya shalat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang 

yang khusyu‟" 

{Surah Al-Baqarah: 45} 

 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram” 

{QS. Ar Ra'd: 28} 

 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 

{QS. Al Insyirah: 7} 

 

“Memulai itu merupakan hal yang indah, keindahannya akan kamu rasakan 

selama kamu berproses, bahkan setelahnya”-TW-
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu‟alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Alhamdulillahi rabbil‟alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahuwwata „Ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir dengan 

judul REDESAIN KURSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE KANSEI ENGINEERING dengan tepat waktu. 

Shalawat dan salam selalu tercurah pada Rasulullah Shollallohu‟alaihi Wasallam, 

sang revolusioner sejati, yang telah membimbing kita ke jalan yang di ridhoi-

NYA, juga beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. 

Tugas Akhir merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan 

pendidikan Sarjana Strata-1 pada jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi 

Industri, Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini dapat menjadi suatu 

kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi peneliti muda dan mengobati rasa 

penasaran yang dirasakan dengan mencoba menyelesaikan dan mencari solusi 

akan kegelisahan yang menjadi permasalahannya. Oleh karenanya, inilah 

kesempatan mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan teori-teori, ilmu 

penegetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya, sehingga baik secara 

langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc, selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Industri. 

2. Bapak Yuli Agusti Rochman, S.T, M.Eng, selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri  

3. Bapak M. Ragil Suryoputro, S.T, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir. 

4. Bapak Drs. Subagyo selaku kepala sekolah SMAN 1 Ngaglik. Terimakasih 

atas pemberian izin melakukan penelitian di SMAN 1 Ngaglik. 

5. Bapak Sukisman dan Ibu Siti Munawaroh, orang tua penulis yang telah 

menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis, semoga mereka tetap 

sehat dan panjang umur. Aamiin 

6. Dek  Luluk dan dek Kharisma, saudari  penulis atas semua kritik dan 

sarannya. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas 

segala bantuan yang diberikan kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan oleh karena 

itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak merupakan 

masukan yang sangat berguna bagi penulis untuk memperbaiki diri dan cara 

penulisan di waktu yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat. Aamiin. 

Wassalamu‟alaykum Warohmatullahi Wa barokaatuh 

 

 

Yogyakarta,   3 Mei  2018 
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