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KATA PENGANTAR 

 

 

 

  

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan 

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

tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. judul dari karya tugas akhir 

ini adalah “TVC ANIMASI BISKUAT KRIM”. Media visualisasi yang dibuat 

dalam tugas akhir ini adalah media yang bertujuan sebagai promosi suatu produk 

yang dibuat dalam bentuk gabungan shootlive dan animasi. 

Namun demikian, penulis menyadari apa yang penulis lakukan ini masih jauh 

dari sempurna dan masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki lagi, karena itu 

penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan pada 

karya tugas akhir ini. Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan dan saran 

dari berbagai pihak sebagai penyempurnaan dari tugas akhir yang dibuat ini. 

Semoga segala hasil karya penulis dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. 

 

 

     Bandung, April 2008 

 

 

        Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

 

Selesainya penyusunan dan penelitian Tugas Akhir Desain Multimedia ini 

terlaksana atas kerja keras beserta kontribusi dari banyak pihak yang sangat 

mendukung bagi penulis. Penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan 

kepada pihak-pihak yang telah memberikan segala bantuan bagi penulis. Meliputi: 

 

1. Allah SWT dengan rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan kehidupan. 

2. Orang tua dan seluruh keluarga, atas segala bantuan baik berupa dukungan 

moral, materi dan juga doa sehingga penulis dapat merampungkan tugas akhir 

ini dengan baik. 

3. Bapak Deden Maulana A., Drs., M.Ds. selaku pembimbing, atas segala bantuan 

mulai dari bimbingan, arahan, wejangan, teguran, kritik dan masukan. 

4. Seluruh tim animasi Dolanim studio yang membantu dalam proses pembuatan 

TVC dari awal hingga akhir. 

5. Budi Gunawan sebagai kakak yang selalu membimbing dalam animasi. 

6. Tjiptoningtyas atas berbagai project. 

7. Seluruh Dosen di Fakultas Desain Komunikasi Visual Widyatama atas 

bimbingan dan pembelajarannya. 

8. Semua teman DKV widyatama yang telah memberikan motivasi. 

9. Bapak Arus Reka Prasetia selaku penanggung jawab, atas segala bantuan. 

 


