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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.Tugas Akhir dengan 

judul  

“PERANCANGAN PAKAIAN READY TO WEAR WANITA 

MENGGUNAKAN BATIK TENUN GEDOG TUBAN PADA  

BRAND TEDOTIK” 

 

ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh 

gelar Sarjana Desain Strata Satu pada Fakultas Industri Kreatif Universitas 

Ciputra Surabaya. 

 

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. Terima kasih sebesar - besarnya kepada Tuhan Yesus yang telah membimbing 

dan menyertai penulis 

2. Petrus Gogor Bangsa, S.Sn.,M.Sn.selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran di dalam memberikan 

pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini. 

3. Michael Nathaniel Kurniawan, S.Sn., M.A. selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah banyak membimbing, meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran, selalu membantu dan memberi pengarahan dalam penulisan tugas 

akhir selama satu semester ini. 

4. Y.V. Truly Hutagalung selaku dosen praktisi yang meluangkan waktu,  

pikiran, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tugas akhir ini. 

5. Keluarga dan saudara penulis terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa 

dalam mengerjakan tugas akhir ini. 
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6. Sahabat penulis, Jessica, Jennie, Stefanie dan Virania yang membantu dan  

mendukung saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu 

yang kalian luangkan untuk penulis. 

7. Kepada teman yang menjadi model dan fotografer untuk tugas akhir penulis 

terima kasih atas bantuannya. 

8. Kepada Expert Panel dan Extreme User terima kasih telah memberikan 

pengetahuan - pengetahuan tentang ide yang penulis ambil. 

9. Selaku teman Fashion Design and Business angkatan 2014 yang telah 

berjuang bersama - sama selama 4 tahun. Semoga kita semua berhasil dalam  

menyelesaikan Tugas Akhir ini dan menjadi orang yang sukses di masa yang 

akan datang. 

 

Surabaya, 4Juni 2018 

Penulis, 

Mieko 


