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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan keterbatasan yang ada dengan judul “ PORTOFOLIO ELEKTRONIK BERBASIS 

WEBSITE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK FAKULTAS DESAIN DAN SENI 

KREATIF UNIVERSITAS MERCU BUANA ”. Laporan ini merupakan salah satu syarat 

untuk melengkapi sebagian syarat dalam mencapai Sarjana Strata Satu (S1). 

 

Dan dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan 

baik secara moril, materil, dan lainnnya dari sejumlah pihak yang sudah berbaik 

hati untuk turut membantu dalam proses pengerjaan dari tahap awal hingga tahap 

akhir. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Orang tua dan keluarga yang selalu mendo’akan dan memberikan 

dukungan tak ternilai kepada penulis. 

2. Bapak Hady Soedarwanto, ST., M.DS selaku KAPRODI DESAIN PRODUK 

serta dosen koordinator yang telah mengkoordinir pelaksanaan Tugas 

Akhir. 

3. Ibu Rinkapati Swatriani S. Ds, M.ikom selaku dosen pembimbing atas 

saran serta masukan - masukannya dalam hal penyelesaian Tugas Akhir 

ini. 

4. Rosyid selaku sahabat penulis yang telah banyak membantu 

merealisasikan produk tugas akhir. 

5. Teman - teman mahasiswa jurusan Desain Produk terutama angkatan 

2013 yang selalu memberikan dukungannya. 

6. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 

yang secara tidak langsung turut membantu penyusunan skripsi ini. 
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Kepada mereka semua,  penulis ucapkan “jazakumullah khairan katsiran“. 

Semoga amal baiknya di terima dan di lipat gandakan oleh Allah SWT. Jauh dari 

pada itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini kurang mendekati 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangsih dari pembaca 

berupa kritik dan saran yang membangun guna bisa tercapainya penyusunan karya 

lain di kemudian hari. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan pembaca. Aamiin.  

 

Jakarta, 27 Desember 2017 

Penulis 

 

 

Nur Fadhli 

NIM : 4191 212 0069 
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