KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas
Akhir dengan judul “CONCEPT ART BARIDIN DAN RATMINAH DALAM
LEGENDA CIREBON UNTUK MOTION COMIC ” , sebagai salah satu syarat
kelulusan pada Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif,
Universitas Telkom.
Selama pembuatan penulisan ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan,
doa dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Atas
berbagai bantuan dan dukungan tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis
menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua penulis, Mohamad Taufik dan Ade Qustinaini sebagai donatur
tetap dalam pengerjaan tugas akhir, serta selalu mendoakan yang terbaik bagi
anak laki-lakinya sedikit nakal. Dan juga kepada Jasmine selaku adik
perempuan yang selalu bisa diajak bercanda dan tetap mendukung kakanya
dalam mengerjakan tugas akhir
2. Bapak Yayat Sudaryat S.Sn.,M.Sn selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah
membantu, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga
bisa menyelesaikan Tugas akhir dengan baik
3. Untuk bapak Muhammad Iskandar dan Zaini Ramdhan selaku penguji 1 dan
penguji 2, serta seluruh dosen DKV terutama peminatan Multimedia
4. Bapak Zaini Ramdhan S.Sn.,M.Sn selaku dosen wali yang senantiasa
mengingatkan mahasiswanya untuk registrasi sebelum tenggat waktu, dan juga
sudah mau direpotkan oleh anak walinya
5. Terima kasih kepada alm H. Abdul Adjib yang diwakilkan oleh anaknya yaitu
Insan Adjib yang telah memperkenankan menggunakan ceritanya untuk
diangkat sebagai materi tugas akhir.
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6. Terima kasih untuk Om dan Tante yang mau menampung mahasiswa tingkat
akhir dirumahnya dan langsung memasang wifi demi kelancaran tugas akhir
yang sedang di kerjakan
7. Kepada teman-teman geng pencari ridho ilahi yang selalu kompak dalam
urusan nongkrong, dan juga berkenan wajahnya dijadikan referensi untuk tugas
akhir
8. Semua teman-teman multimedia 2014 yang tidak terasa terus bersama-sama
dari awal masuk hingga akhir dan merasakannya betapa sulitnya menjadi
mahasiswa
9. Teruntuk mantan saya ucapkan terimakasih karena telah mengakhiri hubungan
yang telah dijalin, yang menjadikan penulis sebuah motivasi untuk tidak malasmalasan lagi dalam mengerjakan tugas akhir
Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu - satu di sini. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan membalas semua kebaikan yang telah
dilakukan. Penulis menyadari bahwa masih banyak yang dapat dikembangkan
dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis menerima setiap kritik dan saran
yang membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat

Bandung, 16 Oktober 2018

Bagas Failasuf Mutaqu
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