KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan rahmat dan hadiratnya serta mencurahkan nikmat hidup dan
sehat, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Laporan ini
ditujukan untuk memenuhi persyaratan agar lulus mata kuliah Tugas
Akhir.
Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna
penulisan dalam menyusun laporan riset desain ini. Hal ini disebabkan
oleh pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas.
Namun berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai
macam pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan riset desain
ini dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini penulis
mengucapkan terimakasih kepada :
1.

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan
agar bisa menyelesaikan riset desain dan penulisan laporan
ini.

2.

Bapak Hady Soedarwanto, ST., M.Ds selaku Ka. Prodi Desain
Produk, sekaligus dosen pembimbing, yang telah membantu
memberikan arahan sampai tugas akhir ini selesai.

3.

Orang tua dan keluarga penulis yang telah mendukung
penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan riset desain.

4.

Kepada mas bayu, dkk, yang telah membantu mengajari
bagaimana membuat kostum yang baik dan benar.

5.

Kepada dosen-dosen fakultas desain produk yang telah
banyak memberikan arahan dan masukan.

6.

Kepada mas wiryanto, yang selalu mendukung, meluangkan
waktu dari awal pengerjaan sampai akhir.

7.

Kepada teman-teman Mercu Buana khususnya angkatan
desain produk 2012 yang telah memberikan masukan dan
support kepada penulis.

8.

!

Kepada semua teman-teman cosplayer.

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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9.

Kepada rekan kerja Harian TopSkor, yang telah memberikan
banyak

kemudahan

waktu

sehingga

penulis

bisa

menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
10. Kepada sahabat, teman dekat serta orang orang yang selalu
sayang dengan penulis, yang dimana selalu membantu
penulis disaat penulis butuh bantuan.
Akhir kata mengucapkan semoga amal baik yang telah diberikan untuk
kepentingan penulis dalam penyusunan laporan ini, mendapat imbalan
serta pahala yang setimpal dari yang Maha Kuasa Allah Subhanallah
Wata’ala. Amin

Jakarta, 20 Agustus 2019
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