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KATA PENGANTAR 

Dalam bentangan waktu yang panjang dan indah tak terasa 

roda waktu telah berputar. Puji syukur ucapkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena berkat dan rahmat serta karunia – Nya, penulis dapat 

menyelesaikan karya Tugas Akhir di Direct Design Centre ini sebagai 

salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Desain Fakultas Teknik 

Desain Industri Universitas Indonusa Esa Unggul. 

 Oleh sebab itu Tugas Akhir yang berjudul “Perubahan Konsep 

Desain Produk Alaskaki untuk  meningkatkan nilai penjualan PT. 

Tritunggal Bangun Sejahtera (Studi Trend Fashion Remaja Wanita di 

Jakarta )” telah dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya berkat 

dorongan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak mungkin 

tanpa bantuan mereka penyusunan laporan ini akan sulit tercapai. Untuk 

itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia dan rizki yang tak 

kunjung putus dan selalu memberikan kebaikan dalam diri 

menjaga siang dan malam tanpa henti. 

2. Kedua Orang tua, Rosjayati Manangkasi dan Ilham Hatta 

Manangkasi yang telah membesarkan penulis dengan 

kesabaran dan kegigihan serta selalu mencukupi segala 

kebutuhan penulis sejak kecil hingga tumbuh dewasa, juga 

selalu memberikan kebaikan tanpa pamrih. Orang tua sekaligus 

menjadi motivator yang berpengaruh sangat besar untuk diri 

penulis. Kiranya ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk 

mereka karena mereka adalah dua manusia yang sangat ingin 
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kubuat bangga. Semoga kelulusan dan kesuksesan kecil 

dibidang pendidikan penulis saat ini dapat menorehkan rasa 

bangga pada hati mereka walaupun sedikit. 

3. Kedua saudara kandung, Rita Nur Pratiwi dan Akbar Ilham 

Manangkasi dan seluruh keluarga yang selalu mendukung 

kemajuan dan perkembangan diri penulis dalam segala bidang. 

4. Bapak Ir. Aziz Luthfi. M.Sc selaku Dekan Fakultas Desain Dan 

Industri Kreatif 

5. Pa Burhan selaku pembimbing 1 saya yang sudah merelakan 

waktu dan tenaga untuk membimbing saya. 

6. Bapak Indra Kuspratama, MTD selaku Dosen Pembimbing 2, 

Dosen Desain sekaligus sahabat yang terbaik yang selalu rela 

diganggu dan membantu penulis menyelesaikan segala 

kendala-kendala yang dihadapi penulis serta memberikan 

bimbingan dan solusi yang spektakuler untuk memecahkannya. 

Terimakasih atas kesabaran yang bapak berikan untuk 

menghadapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang selalu terlontar 

dari penulis. Terima kasih atas ilmu yang sangat banyak yang 

telah bapak berikan. Terimakasih selalu menjadi penasihat 

yang terbaik untuk semua kebingungan yang penulis hadapi. 

Kiranya tak ada kata lain yang dapat penulis katakan selain 

terimakasih sebanyak-banyaknya atas segalanya. 

7. Bapak Indra Gunara Rochyat, MA selaku ketua jurusan yang 

selalu membimbing dan memberikan bantuan juga kepedulian 

kepada penulis sehingga dapat mengikuti dan membuat Tugas 
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Akhir. Terimakasih atas segala ilmu yang bapak berikan kepada 

saya selama ini yang membuat penulis mengerti dan paham 

pada bidang penulis. 

8. Bapak Gunawan dan Bapak Boen serta semua staff Desain 

yang ada di pabrik dan juga di Direct yang telah menerima 

penulis baik dan hangat seperti keluarga besar. 

9. Bapak Toharudin, SE sebagai GM Oprasional, terimakasih atas 

bantuan bapak selama penulis berada dalam naungan Direct. 

10. Didy, Ibrahim Ali Nasution yang selalu setia mendampingi 

penulis dalam keadaan apapun selalu siap membantu penulis 

dalam bentuk apapun dan selalu mementingkan penulis dalam 

situasi apapun. Terimakasih atas perhatian dan sayang serta 

cinta yang tak berhenti-henti untuk segala kondisi kepada 

penulis. I Love You, dy. 

11. Seluruh sahabat, Nikko, Andre, Supri, Dika Novaliant, Dave, 

Popi, Onong, Lisa, Tasya, Chiya, Cina, Imut, Jojo, Nanda, Ijal, 

Pidie, Glen, Renbow,  Lala, Cheche, Riri, Kiki, Xingxong, IPA2, 

Redbra, SK2 People dan semua yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala pengorbanan 

dan usaha juga kebahagiaan yang kita lalui bersama. 

Terimakasih sahabat kalian selalu kucintai. 

12. Seluruh cinta yang diberikan untuk penulis dari berbagai teman, 

orang-orang yang dekat maupun yang hanya kenal yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih doa dan cinta yang 

kalian berikan semoga dapat membantu memajukan diri penulis 
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dan dapat menambah motifasi dan semangat juang penulis 

untuk lebih maju dan sukses lagi. 

Akhir kata, semoga penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat 

berguna bagi berbagai pihakyang memerlukan, pada bidang desain 

industri khususnya pada industri sandal wanita. 

 

 

 

Jakarta, 3 Maret 2010 

 

 

Penulis, 

Rita Batari Puspita 


