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KATA PENGANTAR 

   

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan menyusun laporan tugas 

akhir dengan baik dan dengan waktu yang telah di tentukan.  Laporan tugas akhir 

ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis riset mengenai Redesain Kemasan 

Minuman Tradisional Hanjuang  

Tugas akhir  ini adalah salah satu syarat yang wajib di tempuh dalam 

program studi Desain Komunikasi Visual guna melengkapi mata kuliah dan 

menuntaskan program studi yang penulis tempuh. Dengan terselesainya laporan 

tugas akhir ini bukanlah semata-mata usaha dan upaya penulis sendiri, banyak pihak 

yang membantu dan membimbing penulis hingga laporan ini dapat terselesaikan 

dengan baik.   

Maka pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis 

baik saat melaksanakan meriset maupun dalam penulisan laporan ini, antara lain 

sebagai berikut:     

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis di beri kemudahan 

dalam suatu apapun.   

2. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn, M.Sn selaku Kaprodi Desain Komunkasi  

Visual.   

3. Bapak Lukman Arief, S.Ds, M.Sn selaku Koordinator Tugas Akhir yang telah 

mengkoordinasi segala aspek mengenai penyusunan Tugas Akhir ini.  

4. Bapak Irfandi Musnur, S.Pd, M.Sn, selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir di 

Universitas Mercu Buana.  

5. Bapak M. Sanusi, selaku Ketua Divisi AD.UM dan Kehumasan  CV. Cihanjuang 

Inti Teknik.   

6. Keluarga, Sahabat, teman – teman dan partner yang telah memberikan dukungan 

moral dan saran yang membangun selama proses tugas akhir berlangsung. 
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7. Rekan-rekan FDSK Universitas Mercubuana, khususnya mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual angkatan 2014   

8. Pihak-pihak yang turut membantu penulis baik selama proses tugas akhir 

berlangsung maupun dalam penyusunan laporan.   

Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan dapat menjadi referensi bagi orang lain terutama untuk mahasiswa  

dalam menyusun laporan tugas akhir. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih 

kepada pembaca yang telah menyempatkan diri untuk membaca laporan hasil tugas 

akhir ini.   

  

Jakarta, 5 juni 2018   

        

Penulis  
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