KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan
karunianya

yang

telah

melancarkan,

serta

memudahkan

dalam

menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Sebagai syarat kelulusan Sarjana S1
Fakultas Desain Seni dan Kreatif, Program Studi Desain Produk.
Tugas Akhir ini berjudul “Sepeda Dengan Pengaplikasian Material
Rotan” Tugas Akhir ini, disusun berdasarkan sesuai dengan hasil kerja riset
dan penelitian selama melaksanakan mata kuliah Tugas Akhir berlangsung
selama enam bulan, akhirnya penulis dapat membuat sebuah karya desain,
sebagai syarat kelulusan Tugas Akhir jurusan Desain Produk.
Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan
masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang kepada pihak-pihak yang telah membantu dan
mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama penulis
ucapkan kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya
kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
dengan maksimal, serta kepada Nabi besar Muhammad SAW.
2. Keluarga tersayang, terima kasih banyak atas segala dukungan
moral dan memberikan saran yang membangun, sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Hady Soedarwanto, ST, M.Ds, selaku Kepala Jurusan
Desain Produk Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu
Buana
4. Bapak Mesah Nur Sejati, S.Pd., M.Sn, selaku Dosen Pembimbing
yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada
penulis dalam Tugas Akhir ini.
5. Staff Tata Usaha serta dosen-dosen Fakultas Desain dan Seni
Kreatif Universitas Mercu Buana.
6. Dewi Ardianti, selaku support system yang selalu mendukung,
menemani dan memberikan arahan kepada penulis.
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http://digilib.mercubuana.ac.id/

7. Anza Virta, Faizal Arifudin, Fathurrahman, KP Vector Art,
Shamseen, Ilham Habibi, Arif Bisri, Ario Bimo, Fajar Rifai, Rifal
Aditya yang telah membantu, bertukar pikiran ide dengan penulis.
8. Rekan-rekan FDSK, khususnya mahasiswa jurusan desain Produk
angkatan

2015

yang

selalu

membagi

pengalaman

dan

pendapatnya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Para narasumber yang terlibat dan sangat membantu penulis
selama proses pengumpulan data berlangsung maupun saat
penyusunan laporan.
Atas segala bimbingan dan bantuan serta kerja sama yang baik, yang
diberikan selama penulis mengerjakan Tugas Akhir. Penulis mengucapkan
terima kasih sedalam-dalamnya.
Penulis berharap bahwa laporan yang telah disusun ini dapat
membantu dan bermanfaat bagi para pembaca dalam mencari informasi
maupun menambah pengetahuan.
Jakarta, 10 Agustus 2019

Irvan Syahrullah
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