
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kahadiran Allah SWT atas rahmat dan 
karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Ak-
hir (TA) dengan baik.
 
Pengalaman panjang yang harus dilalui penulis untuk meraih gelar Sar-
jana (S1) jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Esa Unggul 
telah penulis lalui. karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 
dan menyusun laporan untuk memberikan gambaran mengenai tugas 
akhir yang penulis lakukan.

Tugas akhir dikerjakan oleh setiap mahasiswa untuk memenuhi per-
syaratan untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Desain Komu-
nikasi Visual Universitas Esa Unggul. Tugas akhir ini dilakukan agar 
setiap mahasiswa dapat mengaplikasikan atau memahami bagaimana 
cara mempraktekkan ilmu yang telah didapat dalam kuliah selama ini 
dan dunia kerja nantinya.

Dalam tugas akhir ini, penulis mendapatkan berbagai macam ilmu yang 
lebih dalam dan mengarah ke dunia desain komunikasi visual serta 
mengetahui bagaimana bekerja sendiri dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini.Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas berbagai penga-
laman luar biasa yang telah didapatkan selama ini. Dalam penyusunan 
laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, se-
hingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada :
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1. Kedua Orang Tua dan kaka-kaka yang telah memberikan doa re 
    stu, semangat dan dukungannya selama proses tugas akhir.
2. Ibu Dipl-Des. Christophera R.L. ST., ketua jurusan Desain Komuni- 
    kasi Visual.
3. Bapak Nuryadi, S.Sos., Selaku dosen Desain Komunikasi Visual.
4. Bapak Ahmad Fuad, S.Sn. Selaku dosen Desain Komunikasi Visual
5. Bapak Anggun Gurmilang selaku manager pemasaran PT. Multi In- 
    docitra, Tbk.
6. Lilla yang selalu memberikan dukungan.
7. Teman - teman yang sudah mendukung.
8. Staf PT. Multi Indocitra, Tbk.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ma-
sih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penulis, semoga laporan 
tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang ber-
manfaat.

               

            
             Jakarta, 05 Maret 2010
     

                Nur alan Nur
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