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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan 

bimbingannya sehingga laporan tugas akhir ini dapat disusun dengan sebaik-

baiknya dan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.  

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik 

untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir dalam proses perkuliahan 

penulis untuk kelulusan program S1 Desain Produk. Di dalam laporan ini 

penulis memaparkan proses yang dilalui selama menjalani tugas akhir 

dimulai riset data dan pengumpulan data lainnya yang dibutuhkan untuk 

menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan. Penulis juga menyertakan 

hasil kerja beserta pemaparannya selama mengerjakan tugas akhir tersebut.  

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini penulis dibantu oleh 

banyak pihak. Berkat bantuan dan bimbingan mereka penulis dapat 

mengumpulkan data, menyusun, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini tepat pada waktunya.   

Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini, terutama penulis ucapkan kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan bimbingannya kepada 

penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan maksimal, serta 

kepada Nabi besar Muhammad SAW.  

2. Keluarga, terima kasih banyak atas segala dukungan moral dan 

memberikan saran yang membangun, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Hady Soedarwanto, ST, M.Ds, selaku Kepala Jurusan Desain 

Produk Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Vania Aqmarani Sulaiman, S.Ds.,M.Ds. sebagai pembimbing dalam 

mata kuliah Tugas Akhir.  
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5. Bapak Nanda Yuswari Bustan sebagai pemilik “Indodesk” tempat 

pembuatan produk penulis. 

6. Ilham Akbar Ibrahim dan Aditya Adjie sebagai teman satu bimbingan 

dengan penulis. 

7. Eri Yulianto, Ahmad Yasin dan Yohanes Bagus Adji sebagai teman dekat 

di kampus yang membantu penulis ketika masa perkuliahan berlangsung. 

8. Staff Tata Usaha serta dosen-dosen Fakultas Desain dan Seni Kreatif 

Universitas Mercu Buana.  

9. Rekan-rekan FDSK, khususnya mahasiswa program studi Desain Produk 

angkatan 2015.  

10. Pihak-pihak lain yang ikut berperan dan sangat membantu penulis selama 

proses tugas akhir berlangsung maupun dalam penyusunan laporannya.  

Penulis berharap bahwa dengan penulisan laporan tugas akhir ini 

dapat menambah informasi bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa 

masih ada banyak kekurangan yang ada dalam laporan penulisan tugas akhir 

ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran-saran yang diberikan oleh para 

pembaca dengan terbuka. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang 

telah menyempatkan diri untuk membaca laporan hasil tugas akhir ini. 

Semoga isi laporan ini membantu para pembaca dalam mencapai tujuannya.  

 

Jakarta, 2019   

 

                                                                               Mahmud Amirul Herdiansah 
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