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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrahmanirrahim,  

 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah 

mencurahkan nikmat hidup dan sehat serta senantiasa melimpahkan hidayah-

Nya, memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, Sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan.  

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna penulisan dalam 

menyusun laporan Tugas Akhir ini. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan 

pengalaman penulis yang masih terbatas, penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat perbaikan dimasa yang akan datang.  

Berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai macam pihak 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan 

tepat waktu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada, ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Selama menjalani program Tugas Akhir, serta penulisan laporan ini, 

penulis didukung dan dibantu oleh banyak pihak, Maka penulis ingin sekali 

menyampaikan rasa banyak terima kasih kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, hidayah dan rahmatNya 

kepada penulis sehingga lancar dalam menjalani Tugas Akhir ini.  

2. Kedua orang tua dan kakak yang senantiasa mendukung dalam 

melaksanakan Tugas Akhir ini.  

3. YAYASAN DARUL MU’MININ dan para pengajarnya yang telah mengizinkan 

saya untuk melakukan penelitian, serta uji karya. 

4. Hady Soedarwanto, S.T., M.Ds. selaku kepala Program Studi Desain Produk, 

Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana.  
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5. Lelo, S.T., M.Ds. sebagai dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan 

waktunya untuk revisi dan perbaikan laporan Tugas Akhir ini.   

6. Dan untuk beberapa pihak yang tanpa disadari, secara tak langsung 

memberikan kontribusi dan bantuan dalam menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. 

 

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih semoga amal baik yang telah 

diberikan untuk kepentingan penulis dalam penyusunan laporan ini, semoga 

Allah SWT melimpahkan rahmat dah hidayah-nya.  

 

 

Jakarta, 22 Juli 2018 

 

 

Penulis  
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