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KATA PENGANTAR 

 

 

       

 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan 

rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sebagai hamba-Nya, sehingga pembuatan 

proyek akhir grafis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Judul dari karya proyek 

akhir grafis ini adalah “BRAND IDENTITY MAXI MOBILE CARWASH”. Media grafis 

yang dibuat dalam tugas akhir ini adalah media yang bertujuan untuk mengajak masyarakat 

agar dapat mengenali brand maxi tersebut. 

 Namun demikian, penulis menyadari bahwa Proyek Akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki, karena itu penulis mohon 

maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan pada Proyek Akhir ini. 

Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai 

penyempurnaan dari Proyek Akhir ini. 

 Semoga segala hasil karya penulis dalam Proyek Akhir  ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. 

 

 

Bandung, 23 Juni 2016 

 

 

Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dorongan moral maupun materi sehingga terwujudnya 

penulisan Proyek Akhir Grafis ini, ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan 

kepada: 
 

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat 

menyelesaikan studi di Universitas Widyatama ini dengan baik dan tepat waktu. 

2. Ibu, Ayah, Adik-adik, serta teman-teman dari DKV dan Maxi yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memberikan dukungan kepada 

penulis saat mengerjakan Proyek Akhir ini, terima kasih Ayah dan Ibu atas doa 

yang selalu menyertai dan atas semua dukungan moral maupun materi selama ini. 

3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis 

4. Pihak Maxi mobile carwash yang telah menginzinkan penulis untuk melakukan 

penelitian dan memberikan wawasan mengenai permasalahan dan kekurangan 

brand Maxi.. 

5. Bapak Rudy farid C.P, Drs., M .Ds. sebagai dosen Pembimbing Proyek Akhir 

Grafis, yang telah membimbing penuh ketelitian dan kesabaran. 

6. Bapak noval alva, sebagai koordinator Proyek Akhir Grafis yang telah 

memberikan masukan dan arahan kepada penulis mengenai Proyek Akhir Grafis. 

7. Bapak Budiman, Drs., M.M.Pd. dan Bapak M. Firdaus Benyamin, Drs. sebagai 

penguji Proyek Akhir Grafis. 

8. Seluruh dosen dan staf pengajar FDKV Widyatama, yang telah mengajar dan 

membimbing penulis selama perkuliahan. 

9. Teggy windi utami yang tidak pernah lupa memberi dukungan dan semangat 

setiap saat kepada penulis. 
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