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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan 

karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tas 

Popok Bayi untuk kebutuhan Daily dan Travel” ini dapat terlaksana dengan baik dan 

tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun dan dipersiapkan untuk melengkapi tugas dan 

memenuhi syarat kelulusan masa belajar di Fakultas Desain dan Seni Kreatif Jurusan 

Desain Produk Universitas Mercu Buana.  

Penulis menyadari dengan selesainya Tugas Akhir ini bukanlah semata-

mata dengan usaha dan upaya penulis sendiri, namun banyak pihak yang membantu 

dan mendukung penulis hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka 

dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak termakasih 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 dan ridho-Nya, 

memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta rizki kepada kita semua 

khususnya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.  

2. Dena Anggita,S.DS,M.DS selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

telah memberikan kesempatan, semangat, dukungan, motivasi, masukan, 

kritik dan saran, kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapa 

terselesaikan dengan baik.  

3. Istri tercinta ( Winda Oktaviani ) dan anak saya ( Kiano Andaru Rizky ) dan 

seluruh keluarga tercinta yang mendukung dan kesabarannya dalam 

proses menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini 

4. Kepada bapak engkos dan ibu Ami yang telah membantu penulis dalam 

proses produksi Tugas Akhir ini. Beliau juga memberikan saran, ilmu dan 

pengetahuan tentang proses produksi, jenis material dan sistem 

konstruksi yang baik dalam membuat furniture, sehingga penulis dapat 
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menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.ekan-rekan mahasiswa 

Jurusan Desain Produk, yang selalu membantu, mendukung, saling 

berbagi, berjuang bersama dan bekerja sama dengan penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Rekan-rekan karyawan PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA ( MITRA10), 

yang sudah memberikan dukungan dan ijin meninggalkan pekerjaan 

sementara jika ada keperluan kuliah. Khususnya rekan-rekan satu tim 

Merchandise yang selalu mendukung penulis dan bersedia mengerjakan 

pekerjaan kantor penulis ketika penulis sedang dalam kegiatan 

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan 

saran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga 

pengetahuan dan pengalaman yang penulis peroleh selama menjalani Tugas Akhir ini 

dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang 

membutuhkan.  
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Rizky Indra W 

Penulis 
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