
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat 

dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir 

ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis limpahkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, para sahaatnya dan kepada umat-umatnya 

hingga akhir zaman, aamiin.  

 

Penulisan laporan tugas akhir ini penulis ajukan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Desain Produk, Grafis dan 

Multimedia Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana. Judul 

penulis ajukan adalah : “PERANCANGAN URBAN TOYS DENGAN TEMA SATWA 

KERBAU BELANG DARI TORAJA”. 

 

 Dalam Penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir ini tidak terlepas 

dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis dengan senang hati menampaikan terima kasih kepada 

yang terhormat: 

1. Ibu Dr. Ariyani Kusuma Wardhani, S.Ds, M.Ds Cs  selaku dekan Fakultas Desain 

dan Seni Kreatif yang sudah membantu menetapkan arah dan tujuan proses 

pengajaran dan pembelajaran selama penulis menuntut ilmu.  

2. Bapak Hady Soedarwanto, ST, M.Ds Selaku Ketua Program Studi Desain 

Produk, yang telah memberikan saya saran untuk membuat Urban Toys hingga 

bisa saya capai sampai tahap Tugas Akhir ini.  

3. Bapak Agustan, S.Sn, M.Ds Selaku pembimbing Tugas Akhir saya, yang dimana 

beliau banyak memberikan masukan saat bimbingan dan sudah meluangkan 

waktunya untuk saya.  

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



 

viii 
 

4. Staf Dosen Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana Jakarta 

yang telah membekali penulis degan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan 

hingga akhir penulisan laporan ini.  

5. Kedua orang tua saya atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a, dan tidak pernah 

lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada 

penulis. 

6. Kekasih Ratih Sanggar Sari yang banyak mendung saya dalam proses 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

7. Teman-teman semua atas dorongan, semangat, dan kebersamaan yang begitu 

berarti bagi penulis.  

8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi Desain Produk angkatan 

2012 dan 2014 Universitas Mercu Buana Jakarta.  

9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan dan 

penulisan laporan tugas akhir ini.  

 

 Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda kepada 

semuanya terutama kepada mereka yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Demi perbaikan kearash yang lebih baik, 

penulis dengan senang hati mengharapkan saran dan kritik terhadapt laporan 

dan produk tugas akhir yang penulis buat. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT 

penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dpaat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya bagi penulis.  

 

       Jakarta, 10 Agustus 2018  

       Penulis,  

 

 

 

        Fajar Rizki 
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