KATA PENGANTAR
Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus
Kristus, karena kasih sayang dan berkatnya yang melimpah telah memudahkan
penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul “Mainan Magnet
untuk Anak 2 – 3 tahun” berikut ini. Melihat perkembangan teknologi pada masa
sekarang ini begitu pesat dan menyeringai ke semua usia dari anak-anak hingga
dewasa. Oleh karena itu sebagai generasi bangsa sekarang ini harus bisa
memanfaatkan penggunaan teknologi sesuai dengan fungsi, usia dan waktu yang
tepat.
Bagaimana dapat memanfaatkan kreatifitas dan menuangkannya pada
inovasi dalam membuat mainan yang dapat menghibur dan mengedukasi anakanak sesuai usia dan perkembangannya.
Upaya tersebut yang terus dikembangkan pada laporan ini, dengan
membuat riset yang lebih mendalam terhadap anak-anak usia 2 – 3 tahun
sebagai target dari produk yang akan dibuat dan orangtua sebagai pendamping
yang diharapkan.
Dalam perancangan tugas akhir ini juga penulis mengalami berbagai
hambatan dan rintangan yang selalu dapat penulis lewati dengan bantuan
bimbingan dari Bpk. Hady Soedarwanto, ST, M.Ds yang selalu memberikan
arahan yang baik dan benar kepada penulis, juga kepada keluarga inti penulis
yang tidak pernah lupa memberikan dorongan semangat dan motivasi, kepada
suami tercinta Mangatas Sitanggang yang selalu mendampingi segala proses
yang penulis lalui terima kasih sudah sangat banyak membantu selama ini,
kepada yang terhormat Orangtua dan Mertua yang senantiasa selalu mengiringi
penulis dengan untaian doa semoga ini menjadi awal yang baik untuk
memberikan yang terbaik dari yang penulis bisa, terutama kepada kakak penulis
Juniati atas segala kemuliaan hati dan kebaikannya untuk selalu memberikan
dorongan semangat yang luar biasa baik secara moril dan materil dalam
menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Begitu pula penulis tak
lupa berterima kasih kepada sahabat – sahabat terbaik, Dea Clarissa yang selalu
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ada untuk penulis, terima kasih untuk segala waktu, saran, persahabatan, dan
motivasi yang selalu diberikan kepada penulis, kepada Indah Haerunisa dengan
segala hal positif dibalik karakternya yang lugu tersimpan talenta yang luar biasa
yang menjadi inspirasi awal penulis, kepada Pasha Aditya dan Bapak yang sudah
selalu membantu dan siap membagi waktu setiap malam dengan penulis, kepada
Chrisensius Ardi atas kebaikan hatinya membantu penulis, kepada Ade
Septyawan yang selalu mengulurkan tangan dan tenaganya untuk membantu
penulis, dan kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan
kesediaannya hadir saat launching (peluncuran) produk Gampel pada Pameran
Tugas Akhir Desain Produk Universitas Mercu Buana. Terakhir untuk yang paling
spesial dan teristimewa Mychalsa Auli anak perempuan penulis yang sudah
sangat membantu banyak dalam menginspirasi dan memberikan waktu serta
ketulusan hatinya untuk penulis dapat menyelesaikan karya tulisan dan produk
Gampel ini dengan sempurna, semoga karya ini dapat berguna dan menginspirasi
kelak setelah dewasa.
Oleh karena semua permasalahan dan dukungan dari semua pihak, semoga
hasil perancangan penulis yang dirangkum dalam laporan tugas akhir ini dapat
menjadi referensi yang berguna bagi para Orangtua dan generasi penerus
berikutnya.
Jakarta, 01 Oktober 2018

Yessi Masda Retha
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