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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pimpinan-Nya yang 

telah penulis terima selama melaksanakan tugas akhir ini, sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tidak lupa penulis 

mengucapkan terimakasih atas bantuan dari pihak yanag telah berkontribusi dan 

memberikan dorongan semangat, sumbangan baik ilmu, data, maupun pelajaran – 

pelajaran berharga lainnya. 

 Tugas Akhir dengan judul “PERANCANGAN EVENING WEAR 

ZERO WASTE PATTERN MENGGUNAKAN TEKNIK PLEATS PADA 

BRAND IRENE” ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Desain Strata Satu pada Fakultas Industri Kreatif 

Universitas Ciputra Surabaya.  

Penelitian dan pembuatan tugas akhir ini diuraikan secara jelas pada 

laporan ini. Dalam laporan ini akan dibahas pula tujuan dan manfaat penelitian 

tugas akhir serta teknik yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat 

terselesaikannya tugas akhir ini, antara lain:  

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu membimbing, menyertai, dan 

memberikan kekuatan kepada penulis dari awal hingga 

terselesaikannya peracangan ini. 

2. Drs. Poedjianti Tan dan Ibu Soelistiyowati selaku dosen pembimbing 

mata kuliah Metode Penelitian yang telah meluangkan banyak 

waktu, tenaga, dan pikiran di dalam memberikan pengarahan dalam 

penulisan tugas akhir ini. 

3. Ibu Truly Hutagalung, selaku dosen pembimbing Fashion Design 5 

yang selalu sabar membantu penulis dalam melakukan proses 

research target market dan research desain, memberikan bimbingan 
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dan masukan – masukan yang sangat berharga hingga 

terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.  

4. Ibu Marini Yunita Tanzil dan Rahayu Budhi, selaku dosen 

pembimbing mata kuliah Design Appertiation yang telah 

membimbing dan dengan sabar membantu penulis dalam megerjakan 

tugas akhir dengan memberikan masukan dan buku sebagai sumber 

literatur. 

5. Orang tua dan keluaraga penulis yang selalu mendukung dan 

membantu penulis baik dalam hal material, dukungan doa dan 

semangat hinga terselesaikannya tugas akhir dengan baik. 

6. Para narasumber dan responden yang bersedia memberikan waktu 

untuk mengisi kuisioner, survey, melakukan wawancara, 

memberikan masukan, dan membantu penulis dalam melakukan 

penelitian hingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik. 

Semoga tugas akhir ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tambahan ilmu 

pengetahuan dalam pembangunan dan pengembangan bisnis desain fesyen 

pada industry kreatif yang ada di Indonesia. 
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