KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, berkat
rahmat,

karunia

dan

pertolongan-Nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan karya serta penyusunan laporan Tugas Akhir yang berjudul
ACTION FIGURE MAPAHIT sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar
sarjana (S1) pada Program Studi Desain Produk, Universitas Mercu Buana
Jakarta.
Dalam penyusunan proposal ini, tentu banyak pihak yang telah
memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan hikmat, anugerah dan
rahmat-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat
terselesaikan dengan maksimal, serta kepada Nabi besar
Muhammad SAW
2. Ayah dan ibu yang selalu memberikan semangat dan doa,
serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas
Akhir ini
3. Bapak

Hady

pembimbing

Soedarwanto,

ST,

M.Ds. selaku

dosen

yang telah banyak memberi bimbingan,

semangat, nasihat dan arahan kepada penulis dalam
merancang produk dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini
4. Ibu Dr. Ariani Kusumo Wardhani, S.Ds., M.Ds.C.S, selaku
Dekan Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu
Buana
5. Dosen-dosen serta staff Tata Usaha Fakultas Desain dan
Seni Kreatif Universitas Mercu Buana
6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi,
inspirasi, dan bantuan selama proses pengerjaan Tugas Akhir
ini
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7. Teman-teman satu bimbingan yang telah bersama-sama
berjuang dan saling memberi semangat dan bantuan untuk
menyelesaikan Tugas Akhir ini
8. Rekan-rekan FDSK, terutama mahasiswa jurusan Desain
Produk angkatan 2015
9. Pihak-pihak lain yang ikut berperan dan sangat membantu
penulis selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini

Penulis menyadari bahwa produk dan laporan yang penulis buat ini
masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang
membangun sangat diharapkan dem penyempurnaan lebih lanjut dari
Tugas Akhir ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi
semua

pihak,

terutama

bagi

penulis

ataupun

pembaca,

dalam

pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 16 Juli 2019

Rangga Hermanus
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