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KATA PENGANTAR  

 

 
 

Alhamdulillah puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan petunjuk-nya sehingga saya dapat menyelesaikan Proyek Akhir sebagai salah satu 

syarat kelulusandi mata kuliah Proyek Akhir, sehingga prosesnya dapat berjalan sampai 

tujuan tepat pada waktunya. Mudah-mudahan apa yag telah dilakukan dapat menjadi amal 

ibadah. 

Tempat pelaksanaan Proyek akhir adalah Lembaga Manajemen Pendidikan Indonesia 

(LMPI). Hal ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan dalam mata kuliah Proyek Akhir 

Program Studi Desain Grafis Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis bermaksud mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua 

pihak atas bantuan dan bimbingan baik secara fisik, moral, maupun spiritual dalam hal 

kesediaan penerimaan tempat Proyek Akhir, penyusunan laporan, presentasi, dan lain 

sebagainya. 

Namun demikian, penulis sadar bahwa penyusunan laporan Proyek Akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu dan kekurangan lainnya. Atas segala 

ketidaksempurnaan dan kekurangan, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang 

sebesar-besarnya. Selain itu, kami sebagai peserta Proyek Akhir juga menerima segala 

kritikan dan saran demi kesempurnaan dilain waktu. 

 

 

Bandung,  12 Juni 2013 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Tentunya dalam proses pelaksanaan Proyek Akhir Grafis ini banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, dan kerjasamanya dari awal hingga selesai. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Allah SWT, atas bimbingan dan karunia yang telah diberikan kepada penulis; 

2. Kedua orang tua penulis, atas do’a dan kasih sayang yang tiada terputus; 

3. Bapak Asep Deni Iskandar, selaku Koordinator Proyek Akhir; 

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

jurusan Desain Grafis yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu 

dan pengetahuan; 

5. Rekan-rekan seperjuangan akademis Program Studi Desain Grafis atas masukan, 

dorongan, saran dan dukungannya; 

6. Teman-teman yang selalu setia membantu pada saat kesulitan; 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 

Semoga semua amal perbuatan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi amal shaleh. 

Amien... yaarobbal’alamin. 


