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KATA PENGANTAR 
 

  

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 

dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proyek akhir dengan judul  Re-branding Sosi 

Sport Club Bandung tepat pada waktunya. Penulisan proyek akhir ini adalah dalam rangka 

memenuhi persyaratan untuk memenuhi ujian siding Diploma 4 pada Program Studi Desain 

Grafis, Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Widyatama.  

 Penulis pun bermaksud mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan dan 

penyusunan proyek akhir, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

 Namun demikian, penulis sadar bahwa penyusunan laporan proyek akhir ini masih 

jauh dari sempurna, meskipun penulis telah menyusun proyek akhir ini dengan sebaik 

mungkin, tetapi pengetahuan dan kemampuan yang terbatas menjadi penyebab hal tersebut. 

Karena itu penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila 

terdapat banyak kekurangan, dan sangat menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan 

dan masukan bagi penulis di lain waktu. Semoga pembaca memaklumi bila masih terdapat 

kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Karena keterbatasan ilmu dan kekurangan-

kekurangan yang dimiliki oleh penulis.  

 Akhir kata penulis berharap bahwa penyusunan proyek akhir ini dapat diterima dan 

bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat menjadi salah satu referensi pembuka wawasan baru 

bagi yang membutuhkannya. 

 

 

Bandung, 8 Oktober 2010 

 

 

Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
 

Dalam penyusunan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan 

kesalahan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk 

penyempurnaan laporan ini. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan karunia yang telah diberikan kepada penulis. 

2. Kedua orang tua penulis atas doa dan kasih sayang yang tiada henti. 

3. Bapak Deden Maulana A., Drs., M.Ds  dan M. Firdaus, Drs selaku Pembimbing. 

4. Seluruh dosen dari Fakultas Desain Komunikasi Visual, terutama khususnya dari jurusan 

Desain Grafis yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu. 

5. Bapak dan Ibu selaku pemilik Sosi Sport Club Bandung. 

6. Rekan-rekan seperjuangan di program Studi Desain Grafis atas masukan, dorongan, dan 

dukungannya. 

7. Kawan-kawan di Bandung yang selalu sedia membantu penulis di saat-saat sulit. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya. 

 

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan  

yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.  

 

 


