KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas segala kemudahan, kelancaran, pertolongan,
serta ridha Allah SWT yang tak henti mengalir, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Adapun maksud dari penyusunan Proyek
Akhir ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada
Program Studi Desain Grafis, Fakultas Desain Komunikasi Visual, Universitas
Widyatama Bandung.
Selama penulisan dan penyusunan Laporan Akhir ini, penulis banyak
mendapatkan bimbingan serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak
langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah
penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada :
1. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor Universitas
Widyatama Bandung, yang telah memberikan bantuan sarana prasarana
selama kegiatan perkuliahan.
2. Dr. Anne Nurfarina, S.Sn., M.Sn. , selaku Dekan Fakultas Desain
Komunikasi Visual Universitas Widyatama Bandung.
3. Budiman, Drs., M.Pd., selaku Wakil Dekan Fakultas Desain Komunikasi
dan pembimbing tugas akhir. Terima kasih atas bimbingan, ilmu,
bantuan, saran serta waktu yang telah diberikan.
4. Rudy Farid, Drs., M.Ds. Selaku Ketua Prodi Desain Grafis D4
Universitas Widyatama Bandung.
5. Wahdiaman, S.Sn., M.Sn. Selaku Dosen Pembimbing tugas akhir. Terima
kasih atas bimbingan ilmu, bantuan, saran serta waktu yang telah
diberikan.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Desain Grafis, Seluruh karyawan
Tata Usaha Fakultas Desain Komunikasi Visual, Teman-teman Desain
Grafis angkatan 2015, Semua teman serta responden survei, serta semua
dosen pengampu mata kuliah umum Universitas Widyatama. Terima
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kasih atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan selama masa
perkuliahan.
7. Seluruh staff karyawan Museum Sri Baduga Bandung. Terima kasih atas
ilmu serta bimbingan yang telah diberikan selama menyelesaikan tugas
akhir ini.
8. Seluruh teman desain grafis seperjuangan dan teman diluar fakultas
desain komunikasi visual yang selama ini telah mendukung selama masa
perkuliahan.
9. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung selama masa
perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu, penulis mengharap saran serta kritik yang membangun untuk
memperbaiki, agar dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi pembaca di masa
yang akan datang.

Bandung, 11 Juli 2019

Ilham Luqmanul Hakim
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