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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kepada Allah SWT atas anugerah dan bimbinganNya sehingga 

laporan tugas akhir ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya dan dapat 

diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk 

memenuhi tugas akhir dalam proses perkuliahan penulis untuk kelulusan 

program S1 Desain Produk. Di dalam laporan ini penulis menjabarkan proses 

yang dilalui selama menjalani tugas akhir dengan judul “Media Edukasi Anak 

Dengan Tema Tumbuhan Endemik di Indonesia” Penulis juga menyertakan hasil 

tugas akhir beserta penjabarannya. 

Dalam perjalanan menyelesaikan laporan tugas akhir ini penulis dibantu 

oleh banyak pihak. Berkat bantuan dan bimbingan mereka penulis dapat 

mengumpulkan data, menyusun, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini tepat pada waktunya. 

Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, terutama penulis ucapkan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan hikmat, anugerah dan bimbingannya 

kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan maksimal, 

serta kepada Nabi besar Muhammad SAW. 

2. Keluarga tercinta, terima kasih banyak atas segala perhatian, bimbingan dan 

dukungan yang membangun, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini 

3. Ibu Dr. Ariani Kusuma Wardhani, S.Sn, M.Ds. C.S, Selaku Dekan Fakultas 

Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana 
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4. Bapak Hady Soedarwanto, ST, M.Ds, selaku Kaprodi Jurusan Desain Produk, 

Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana, dan selaku dosen 

mata kuliah tugas akhir. 

5. Ibu Indah Fitriana Hapsari S.Ds, M.Ikom selaku dosen pembimbing dalam 

tugas akhir. 

6. Ibu guru Wati, ibu guru Murni selaku narasumber dalam laporan tugas akhir. 

7. Rekan-rekan FDSK, khususnya mahasiswa jurusan Desain Produk angkatan 
2014. 

8. Bima Ari Soni Putra, Gilda Yulio Caesarani, Adithia Putra Pratama, yang 

senantiasa memberi motivasi, perhatian dan dukungannya, serta teman 

yang selalu ada dalam mengerjakan laporan tugas akhir ini. 

9. Pihak-pihak lain yang ikut berperan dan sangat membantu penulis selama 

proses tugas akhir maupun dalam penyusunan laporannya. 

 
Penulis sangat berharap bahwa laporan yang telah disusun ini dapat 

membantu para pembaca dalam mencari informasi maupun menambah 

pengalaman. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan laporan 

ini walaupun penulis telah berusaha dengan maksimal, karena itu penulis 

menerima saran-saran konstruktif dari para pembaca sekalian dengan senang 

hati dan tangan terbuka. 

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah 

menyempatkan diri untuk membaca laporan tugas akhir ini. Semoga isi laporan 

ini membantu para pembaca dalam mencapai tujuannya. 
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