KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan
kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampi
menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul. “Perancangan Desain User Interface
(UI) Aplikasi Marketplace Karya Seni”, meskipun selama penyusunan, tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat kehendak-Nyalah
sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Proyek akhir ini, guna
memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program studi Desain
Grafis Fakultas Desain Komunikasi Visual, Universitas Widyatama.
Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa
dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setulus-tulusnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama
kepada:
1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan
dukungannya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si, selaku Rektor Universitas
Widyatama
3. Bapak Deden Maulana A., Drs., M.Ds, selaku Dekan Fakultas Desain
Komunikasi
Visual.
4. Bapak Budiman, Drs., M.Pd, Wakil Dekan Fakultas Desain Komunikasi
Visual.
5. Bapak Drs. Rudy Farid C. P., M.Ds, selaku Ketua Program Studi Desain
Grafis.
6. Segenap dоѕеn pengajar раdа Fakultas Desain Komunikasi Visual
Universitas Widyatama atas іlmu,реndіdіkаn, dan реngеtаhuаn уаng telah
dіbеrіkаn kераdа penulis selama duduk dіbаngku kulіаh.
7. Segenap Staf Pegawai Fakultas Desain Komunikasi Visual yang telah
banyak membantu penulis selama ini.
8. Kepada Kakak tercinta Lusi Susanti dan Adik adikku, Rizki, Lulan dan
Reina yang selalu memberi semangat dan tidak henti hentinya membantu
dalam berbagai hal terutama kepada motivasi dan doa doanya.
9. Sahabat-sahabatku Duo Badut, BADUT GEMBIRA, dan BADUT ZONE
yang selalu menemani Ketika dalam mengerjakan proyek akhir dan untuk
kebersamaan yang tidak terlupakan
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10. Seluruh teman teman Angkatan 2017 Desain Komunikasi Visual. Terima
kasih atas dukungan dari kalian semua.
Penulis menyadari bahwa Proyek Akhir ini masih jauh dari kata sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimilik penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dari berbagai
pihak. Semoga Proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua
pihak khususnya dalam hal perancangan desain user interface.
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