KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tugas
akhir yang berjudul “Soko, Radio Bluetooth Speaker Berbahan Dasar Limbah Kayu”. Serta
atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam tugas akhir ini, maka penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Allah SWT, dengan ridho-NYA tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu dengan
hasil yang memuaskan.
2. Ibu yang selalu mendukung apapun yang penulis ingin capai dalam perjalanan
hidup penulis, Alm. Bapak Sri Wahono yang selalu memberikan contoh untuk
menjadi laki laki yang baik dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
3. Bapak Hadi Soedarwanto, ST., M.Ds, Selaku Kaprodi Desain Produk Universitas
Mercubuana untuk kebaikannya dalam memberikan informasi dan pengetahuan
terkait tugas akhir yang dilaksanakan
4. Ketut Nina Lestari Mastra, SE, BS, MSc, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
yang selalu menyediakan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses
awal hingga akhir pengerjaan karya Tugas Akhir.
5. Petugas TU Fakultas Desain dan Seni Kreatif, yang selalu membantu dalam proses
kelengkapan berkas yang diperlukan sebagai syarat Tugas Akhir.
6. Universitas Terbuka beserta Seluruh Jajaran Pimpinan dan Staff, yang menjadi
rumah kedua penulis, menyediakan fasilitas untuk dapat digunakan dalam
pengerjaan Tugas Akhir dan selalu memberikan kesempatan penulis untuk
melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Edy Endro Cahyono, A.Md, Telah menjadi kakak yang baik dan banyak membantu
dalam proses pengerjaan Tugas Akhir penulis dalam teknis pengerjaan produk
hingga selesai.
8. Surakarta Vintage Garage, Srikandi Woodworking, Menjadi workshop dalam
pengerjaan Tugas Akhir penulis.
9. Teman Teman BLU dan TKT Pusat Pengembangan Multi Media (P2M2) Universitas
Terbuka yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir.
10. Namira Dwihandayani S.Tr.Par, yang memberikan penulis semangat dan doa
dalam menyelesaikan penulisan karya Tugas Akhir ini.
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Semoga karya Tugas Akhir ini bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi bagi
desainer muda berikutnya yang mungkin akan mengembangkan produk sejenis dengan
inovasi yang lebih baik untuk memajukan ekonomi kreatif di Indonesia.

Jakarta, 11 Februari 2019

Budi Santoso
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