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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul PERANCANGAN TAS 

GADGETS MINIMALIS, yang merupakan salah satu tugas wajib 

mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengambil gelar Strata 1 (S1) 

pada Program Studi Desain Produk Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Dalam pengerjaannya, telah banyak waktu, tenaga serta pikiran yang 

telah dicurahkan oleh penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, begitu 

juga dengan kesulitan dan hambatan baik itu teknis maupun nonteknis. 

Dan dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, 

dorongan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak yang merupakan 

pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dari 

pengetahuan dan pengalaman tersebut adalah guru yang terbaik bagi 

penulis.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan 

ini baik sengaja maupun tidak, dikarenakan keterbatasan ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk 

itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak 

menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat 

konstruktif bagi diri penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak 

terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan semua pihak, 

karena berkat mereka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 
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Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 
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sabar memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara 

moril maupun teknis. 

4. Seluruh dosen program studi Desain Produk atas ilmu-ilmu yang 

diajarkan selama penulis kuliah, serta staff akademik program studi 

Desain Produk. 

5. Ibunda Paulina Gueslaw tercinta, Ayahanda Natalius Rettob 

tercinta, Kakak-kakak dan keponakan, serta kekasih Widiya 

Sumarti yang telah memberi begitu banyak bantuan dari segi moril 

maupun materil. Tiada kata yang dapat diucapkan untuk berterima 

kasih selain dengan doa yang selalu dipanjatkan agar mereka 

semua selalu dalam lindungan-Nya. 

6. Teman sekelas Desain Produk yang tidak mungkin disebutkan 

satu-persatu yang telah melewati waktu hampir empat tahun 

bersama penulis dan sudah seperti keluarga sendiri. 

7. Seluruh teman-teman Desain Produk angkatan 2009, 2010 dan 

2011, atas bantuan serta masukan dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini. 
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