KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tugas akhir
dengan judul

Dalam penyusunan dan pengerjaan tugas akhir ini penulis mendapat banyak
bantuan dan dukungan yang tidak hentinya diberikan, untuk itu penulis ingin
mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas nikamt dan rahmat yang diberikan sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan mendengar
keluh kesah penulis selama proses tugas akhir yang dilalui.
3. Bapak Dicky Hidayat, S.Sn., M.Ds, selaku ketua Program Desain
Komunikasi Visual Universitas Telkom
4. Ibu DR. Ira Wirasari, S.Sos., M.Ds selaku pembimbing I yang selalu asik
dan menyenangkan saat proses bimbingan serta selalu mengapresiasi hasil
yang dikerjakan penulis maupun banyak terdapat kekurangan.
5. Ibu Sri Nurbani, S.Pd., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah
memberi kritik dan saran yang membangun guna kelancaran tugas akhir
penulis agar lebih baik.
6. Ibu Yelly Andriani Barlian, S.S., M.Pd selaku dosen wali yang selalu
memberikan perhatian pada setiap anak walinya agar tidak ada hambatan
selama perkuliahan.
7. Kepada seluruh dosen Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan
banyak ilmu dan berbagi pengalamannya yang bermanfaat bagi penulis
sebagai fondasi sebagai desainer.
8. Kepada sahabat receh penulis yaitu Ratu Zhada, Mita, Umi, dan Tyana yang
selalu memberikan dukungan satu sama lain dan selalu memberikan canda
tawa disetiap sela pengerjaan tugas akhir yang membangkitkan semangat
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penulis, serta selalu mendengarkan keluh kesah yang dirasakan selama
pengerjaan. Terimakasih geng!
9. Kepada teman sekelas sekaligus teman bertempur, yaitu Kayakoyo yang
sama-sama saling membantu dalam setiap pengerjaan tugas akhir dan teman
susah maupun senang, yang selalu memberikan masukan dan bantuan.
Terimakasih ya, Nida Putri Mardiyyah, Feza, Tika Hartiwi, Nur Wilda Sari,
dan Andhika Aulia Putri tanpa kalian, penulis mungkin tidak bisa mengatasi
rintangan yang ada.
10. Kepada teman-teman Advertising maupun Desain komunikasi visual yang
tak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dan memberikan
dukungannya.

Penulis sadar bahwa dalam setiap proses pasti ada kesalahan dan
kekurangan, untuk itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dan penulis
berharap agar Karya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga
berlapang dada menerima setiap kritik dan saran yang dapat membangun penulis
agar lebih baik lagi.
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