KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga
perancang dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kursi Dwifungsi ICHA
(Ironing Chair)” ini dapat terlaksana dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dan
dipersiapkan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat kelulusan masa
belajar di Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari dengan terselesainya Tugas Akhir ini bukanlah semata-mata
usaha dan upaya penulis sendiri, namun banyak pihak yang membantu dan mendukung
penulis hingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Maka pada kesempatan ini
perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini, yang antara lain adalah sebagai
berikut :
1. Kepada Allah SWT. Yang telah mencurahkan rahmat-Nya, memberikan nikmat
iman, islam, kesehatan, serta rizki kepada kita semua dan khususnya kepada
penulis dalam menyelesaaikan perkuliahan ini.
2. DR. Ariani Kusumo Wardhani. M.Ds, CS Selaku Dekan Fakultas Desain dan Seni
Kreatif Universitas Mercu Buana.
3. Hady Soedarwanto, ST, M.Ds. Selaaku Kepala Program Studi Desain Produk dan
Koordinator Tugas Akhir Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu
Buana.
4. Ali Ramadhan, S.Sn, M.Ds. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah
memberikan kesempatan, semangat, dukungan, motivasi, masukan, kritik dan
saran kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ir. Edy Mulady, M.Si. Selaku dosen penguji Tugas akhir yang senantiasa
memberikan nasihat, motivasi dan semangat untuk penyelesaian kuliah, serta
masukan, kritik dan saran pada laporan Tugas Akhir ini.
6. Nina Maftukha, S.Pd, M.Sn. Selaku dosen penguji Tugas akhir yang senantiasa
memberikan nasihat, motivasi dan semangat untuk penyelesaian kuliah, serta
masukan, kritik dan saran pada laporan Tugas Akhir ini.
7. Kedua Orang Tua saya (Bapak Bahder Djohan dan Ibu Siti Hasanah), kepada kakak
(Fawziah Johana) dan adik (Fidina Radiyana Johana) besrta seluruh anggota
keluarga tercinta yang telah mendukung, mencurahkan kasih sayang dan do’a
dalam menyelesaikan pendidikan saya.
8. Suami saya tercinta (Henri Marsel S) yang sudah memberikan dukungan, cinta
dan kasih sayang kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
Terima Kasih sayang.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Desain Produk, khususnya sahabat-sahabat
perjuangan tersayang (Mariam, Hilda, Imay, Novi, Suhe, Ryan) yang selalu
mendukung dan membantu penulis. Terima kasih atas segala bantuannya,
Suport dan kerjasamanya dalam melaksanakan Tugas Akhir.
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10. Rekan-rekan karyawan MNC Vision, Kepala Dapertement SO Pak Arief, Kabag.
Pak Maul, Pak Syarif, dan Tem Leader saya Mba Ike yang sudah memberikan
dukungan dan ijin jika ada keperluan kuliah. Khususnya teman-teman satu tim
tersayang (Aini, Lusi, Kak Pida, Kak Isna, Kak Rani, kak Nita, Kak Suci) yang selalu
mendukung dan membantu penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas segala
bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada penulis selama
penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Riset Desain ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan
saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga
pengetahuan dan pengalaman yang penulis peroleh selama menjalani peneliatan ini
dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang
membutuhkan.

Jakarta, 11 Agustus 2018
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