
vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda 

Rasulullah Muhammad SAW. 

Tugas Akhir yang berjudul "Perancangan E-Magazine Interaktif Tabloid 

Bintang Home" ini saya susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum Sarjana 

Strata-1 (S-1) pada Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Seni 

Kreatif, Universitas Mercu Buana. 

Penulis mengucapkan rasa terimasih yang sebesar-besarnya atas semua 

bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama 

penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut 

saya sampaikan kepada: 

1. Bapak Mustofa dan Ibu Achenny Hadi orang tua penulis, yang telah 

membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik dan membiayai, serta 

memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti kepada penulis. 

2. Bapak Lukman Arief, S.Ds, M.Sn selaku dosen pembimbing Akademik dan 

selaku kepala Program Studi Desain Komusikasi Visual, Fakultas Desain dan 

Seni Kreatif, Universitas Mercu Buana. yang telah memberikan bimbingan 

dan dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Diean Arjuna, S.Ds, M.Ds dan Bapak Imam Firmansyah, S.Sn, 

M.Sn selaku dosen penguji yang memberikan saran dan masukan. 

4. Bapak H. Sungkono dan Ibu Hj. Wahyu Kusuma Dewi selaku pimpinan 

PT. Bayur Jaya yang memberikan bantuan, dukungan moral, moril dan 

materil, saran dan doa kepada penulis. 

5. Amanda Putri Renardi seseorang yang saya sayangi dan selalu ada untuk 

memberikan bantuan, dukungan moral dan moril , saran dan doa yang tidak 

pernah berhenti kepada penulis. 

6. Suryono Tirto Garjito, S.E , Yudha Aditia Saputra, S.E , Imam Tri 

Utomo, S.T , Erwin Hadiwidjoyo, S.H , Aldianta Purnawan Abidin, S.E 

,  Bagus Yanuar Zurach, S.E , Rio Kurniawan, S.T sahabat dan keluarga 
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yang selalu memberikan bantuan, dukungan moral dan moril , saran dan doa 

yang tidak pernah berhenti kepada penulis. 

7. Rifki Arifianzah, S.Ds selaku penghubung antara penulis dengan pihak 

Tabloid Bintang Home. 

 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna, baik dari segi 

materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini 

Terakhir penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan hal 

yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis 

juga. 

 

Jakarta, 22 Juli 2016 

Penulis , 

 

ttd. 

Andhika Riyadi 
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