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KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat-Nya, penelitian tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Tugas 

akhir ini disusun untuk memenuhi syarat akademik meraih gelar Sarjana Desain 

jurusan Desain Produk Universitas Agung Podomoro. Pelaksanaan penelitian 

tugas akhir ini tak lepas dari bantuan berbagai bantuan pihak yang telah 

membantu jalannya penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu di dalam proses penelitian, yaitu: 

1. Bapak Aloysius Baskoro Junianto, S.Ds., M.I.D. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan penyusunan tugas 

akhir ini; 

2. Bapak Ezra Peranginangin, S.T., M.T., M.BA. P.hD. selaku dosen 

pendamping akademik yang memeberikan dukungan tambahan pada 

penyusunan tugas akhir ini; 

3. Bapak Boyke Janus Anshory, S.Sn., M.Ds. selaku kepala program studi 

Desain Produk yang telah memberikan saran serta masukan membangun pada 

tugas akhir ini. 

4. Kak Melia Winata selaku CMO dari PT. Karya Dua Anyam yang senantiasa 

membantu proses penyusunan serta membantu ketersediaan bahan baku 

penelitian. 

5. Kak Dora, Kak Fito, Devina, Kak Fitria, Faiz, Mas Juan, Mas Danang dan 

semua teman-teman di PT. Karya Dua Anyam yang selalu memberi 

dukungan moral serta bantuan teknis bagi penulis dalam penyusunan tugas 

akhir ini; 

6. Dan tak lupa juga bagi Alifia, Ervita, dan Jessen teman-teman seperjuangan 

yang selalu memberikan bantuan, saran, dan juga dukungan moral bagi 

penulis. 

7. Terutama bagi keluarga penulis Mami, Papi, Kakak, dan Adek yang selalu 

mendoakan serta mendukung baik secara moral maupun finansial dalam 

penelitian ini. 
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8. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada tim perpustakaan Dr. Cosmas 

Batubara (Mba Nia, Bu Sri, Mas Riko) yang telah membantu penulis dalam 

menyusun tugas akhir ini serta menjadi tempat nanti kita sambat tentang hari 

ini. 

Penulis berharap penelitian tugas akhir ini dapat berguna bagi pembaca dan 

dapat menjadi sumbangsih informasi serta pengetahuan terutama untuk bidang 

keilmuan Desain Produk. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dan 

mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. 

 

Jakarta, 10 Januari 2020 
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