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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya panjatkan puja 

serta puji syukur saya ke hadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat kesehatan, kekuatan serta 

kesabaran selama membuat makalah perancangan tentang limbah yang berjudul “Limbah Sterofoam 

Sebagai Material Produk” yang membahas tentang cara menangani limbah sterofoam pada lingkungan 

masyarakat agar dapat bermanfaat dan digunakan kembali sebagai produk jadi yang mempunyai nilai 

jual, dengan harapan dapat mambantu masyarakat dalam mengurangi volume limbah styrofoam yang 

kian lama menjadi masalah. Makalah perancangan tugas akhir ini disusun guna untuk memenuhi syarat 

dalam meraih gelar sarjana (S1) pada program studi Desain Produkdi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa Desain 

Produk yang akan menjalankan Tugas Akhir, dan dapat dijadikan sebagai referens yang bermanfaat. 

Penulis tidak lupa juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan perancangan ini dari awal sampai akhir masa Tugas Akhir. Pada 

kesempatan ini penulis tidak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah Subhanawata’ala 

2. Orang Tua yang penulis cintai yaitu Bapak. Agus Suprijanto dan Ibu Kartika serta Adik penulis 

M. Fikri Imbar yang telah membimbing, membantu saya dan membina serta memberi 

pengetahuan tambahan dalam perancangan tugas akhir ini sampai tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

3. Bapak Ir. Edy Muladi M.Si, selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing 

sebaik-baiknya serta telah banyak memerikan pengetahuan tentang limbah serta berbagai 

macam pengetahuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. 

4. Bapak Hady Soedarwanto ST., M.Ds, selakkepala jurusan Desain Produk Universitas Mercu 

Buana 

5. Ibu Dr. Ariani Kusumo Wardhani S.Ds, M.Ds.C.S, selaku dekan fakultas desain dan seni kreatif 

Universitas Mercu Buana. 

6. Dosen-dosen serta staff tata usaha fakultas desain dan seni kreatif Universitas Mercu Buana. 

7. Bapak Langgeng selaku tenaga ahli dalam bidang Gypsum yang telah banyak memberi ilmu 

pengetahuan tentang gypsum kepada penulis. 

8. Bapak Ujang selaku pemilik industry limbah sterofoam yang telah membantu penulis dan 

memberikan pengtahuan tentang limbah kepada penulis. 
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9. Teman terbaik penulis yaitu Aldena Aini Fitria dan Rifqi Fajri yang selalu support penulis dalam 

menjalankan tugas akhir sampai penulis menyelesaikan Tugas Akhirnya.  

10. Keluarga besar WARSOL yang selalu support penulis dan memberikan kerjasama yang sangat 

baik agar tugas akhir ini dapat diselesainkan 

11. Keluarga besar Desain Produk Universitas Mercu Buana angkatan 2014 yang tidak pernah 

bosan memberikan semangat kepada penulis. 

12. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. 

 

 

 

Jakarta, 10 Agustus 2018 

 

 

 

Muhammad Farhan Fathurrahman 
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