
vii 
 

KATA  PENGANTAR 
 

Puji syukur atas ALLAH SWT atas anugerah dan bimbingannya sehingga saya dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan dapat disusun dengan sebaik-baiknya tepat 

pada waktu yang telah ditentukan. 

Laporan Tugas akhir ini disusun sebagai tanda syarat akademik untuk memenuhi 

Tugas Akhir saya dalam proses perkuliahan penulis untuk kelulusan program S1 Desain 

Produk. Di dalam laporan ini penulis menjabarkan tentang produk yang telah dibuat dari 

latar belang, konsep hingga desain final sehingga Tugas Akhir ini telah selesai dengan baik. 

Dalam perjalanan menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini penulis dibantu oleh 

banyak pihak. Berkat bantuan dan bimbingan mereka, penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. 

Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam menyesaikan laporan kerja praktik ini, 

terutama penulis ucapkan kepada : 

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

penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal, serta 

kepada Nabi besar Muhammad SAW.  

2. Kedua orang tua terima kasih atas doa dan perhatian yang telah kalian berikan 

kepada saya, terima kasih atas bimbingan dan semangat yang tak terhingga 

sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

3. Kepada Ibu Indah Fitriana Hapsari, S.Ds , M.IKom terimakasih atas bimbingan yang 

telah diberikan kepada saya selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas support 

dan ilmu yang telah ibu berikan untuk saya menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

ini dengan baik dan sesuai pada waktu yang ditentukan hingga tahap akhir ini. 

4. Kepada Bapak Hady Soedarwanto, ST, M.Ds, selaku Kaprodi Desain Produk 

Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana. 

5. Keluarga penulis yang telah mendukung secara moral dan semangat sehingga 

saya dapat selesai pada tahap ini. 

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

7. Rekan-rekan dekat penulis yang telah memberi semangat yang luar biasa. 
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8. Staff Tata Usaha serta dosen-dosen Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas 

Mercu Buana. 

Penulis sangat berharap bahwa laporan yang telah disusun ini dapat membantu 

para pembaca dalam mencari informasi maupun menambah pengetahuan. Penulis 

menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan laporan ini walaupun penulis telah 

berusaha dengan maksimal, karena itu penulis menerima saran-saran yang 

membangun dari para pembaca sekalian dengan senang hati dan tangan terbuka. 

Akhir kata saying mengucapkan terima kasih para pembaca yang telah membaca 

Laporan Tugas Akhir saya. Semoga isi laporan ini membantu para pembaca dalam 

mencapai tujuannya terimakasih. 
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