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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, 

saya panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya serta laporan penulisan yang 

berjudul “Furniture Multiaktivitas Untuk Tempat Tinggal Yang Dihuni Oleh Satu Orang” 

sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam program studi Desain 

Produk, Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Karya dan laporan Tugas Akhir ini telah saya selesaikan berkat kerjasama dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih 

kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian 

makalah ini, terutama penulis ingin berterima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberika kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. 

2. Keluarga penulis, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah 

diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. Terutama kepada adik saya, Syafira, yang senantiasa menemani saya 

menyusun laporan ini.  

3. Ibu Dr. Ariani Kusumo Wardhani, S.Ds., M.Ds.C.S, selaku Dekan Fakultas 

Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Hady Soedarwanto ST., M.Ds. selaku dosen pembimbing dan Ketua 

Program Studi Desain Produk, yang telah memberikan banyak arahan dalam 

merancang produk dan ilmu yang bermanfaat untuk penulis sehingga karya 

dan laporan Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. 

5. Staff Tata Usaha serta dosen-dosen Fakultas Desain dan Seni Kreatif 

Universitas Mercu Buana.   

6. Fathi Hekmatyar, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan 

perhatiannya serta senantiasa membantu saya terutama pada proses 

pembuatan karya. 

7. Sahabat penulis, Nabilla Sariana Lubis dan Ollya Aisyahrani, yang senantiasa 

memberikan semangat dan dukungan sehingga saya tetap semangat dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sukses selalu untuk kalian! 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 
 

8. Teman-teman satu bimbingan dan seperjuangan saya, Githa Saraswati, 

Aldena Aini Fitria dan Dinda Permatasari, yang telah bersama-sama berjuang 

dan saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Terima kasih banyak, guys! 

9. Teman-teman Desain Produk angkatan 2014, yang telah melewati 4 tahun ini 

bersama-sama, selamat atas kelulusannya! 

10. Semua pihak yang telah berkontribusi membantu penulis menyelesaikan baik 

dalam karya maupun dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. 

Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih 

banyak kekurangan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, baik dari segi tata bahasa, 

susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu, saya selaku penulis menerima segala kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca. 

Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga laporan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan memberikan manfaat serta inspirasi terhadap pembaca. 

 

 

 

  Jakarta, 6 Juli 2018, 

 

 

Nadhira Ayu Yulishar 
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