KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia Nya berupa rahmat dan
nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tinjauan Mode Tas Ransel Di Jakarta
ini. Serta Shalawat dan Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW
utusan Allah SWT yang telah memberi petunjuk kepada umatnya menuju jalan yang benar
dan hakiki dalam Islam.
Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bekerja
sama dalam penyelesaian penulisan laporan penulisan ini. Terima kasih atas segala
dukungan langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT membalas dengan segala
kebaikan atas rahmat dan nikmat Nya.
Penulis sadar dalam penulisan laporan penulisan ini masih terdapat banyak
kekurangan yang perlu untuk dibenahi. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan
penulis hanya manusia biasa yang masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh
karena itu penulis membutuhkan nasihat serta bimbingan untuk memperbaiki penulisan
laporan ini agar lebih baik lagi dan bermanfaat bagi teman-teman maupun pihak lainnya.

Keberhasilan penulisan laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari
bimbingan, pengarahan serta dukungan baik moral maupun materil dari berbagai
pihak. Maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini tepat waktu;
2. Keluarga penulis yang selalu memberi doa dan dukungan;
3. Bapak. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. Selaku Rektor Universitas Mercu
Buana;
4. Bapak. Ir. Edi Muladi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Desain dan Seni Kreatif
Universitas Mercu Buana;
5. Bapak. Hady Soedarwanto, S.T., M.Ds. selaku Ketua Prodi Desain Produk
Universitas Mercu Buana;
6. Bapak Octavianus Bramantha, M.Ds selaku Sekprodi Desain Produk
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Universitas Mercu Buana dan selaku Dosen Penguji II Tugas Akhir ini;
7. Bapak Agus Nursidhi S.Pd, M.Ds selaku penguji yang telah memberi banyak
saran kepada penulis;
8. Ibu Dwi Ramayanti, M.Sn selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir ini, yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk mengajarkan, memberikan bimbingan,
saran, serta arahan yang sangat berarti hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini;
9. Bapak Sunarwati, S.Sn, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan
masukan tentang tas ransel;
10. Terima kasih kepada Mas Aswin, Mas Adrie, Pak Ichank Gophier yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis
menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk
itu penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi
kesempurnaan laporan ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat. Penulis
berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya
mahasiswa/i Program Studi Desain Produk untuk menambah wawasan yang
berkaitan dengan perkembangan bentuk dan fungsi tas ransel.

Bekasi, 7 Juni 2018
Penulis

Hadi Susilo Murti
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