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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang 

saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya, yang telah memberikan nikmat, 

hikmah, dan kesempatannya, sehingga penulis sebagai mahasiswa Desain Komunikasi 

Visual, Fakultas Desain dan Seni Kreatif dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik 

dan tepat waktu. Tugas Akhir ini berjudul ”DESAIN INFOGRAFIS FENOMENA 

BOROSNYA GENERASI MILENIAL”.  

Tugas Akhir ini dilakukan dalam waktu empat bulan. Terselesaikannya Tugas 

Akhir ini tidak lepas dari doa, saran, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. 

2. Kepada keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doa 

tulus yang selalu di ucapkan untuk penulis. 

3. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn, M.Sn selaku Kaprodi Desain 

Komunikasi Visual. 

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

telah  mengkoordinasi segala aspek mengenai penyusunan Tugas Akhir. 

5. Junaidi Salam,S.Ds, M.Ds dosen pembimbing yang telah membantu 

penulis dalam memberikan arahan positif sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

6. Tim Pameran Eureka, yang telah bekerjasama dalam menyelenggarakan 

pameran di acara “Ngabuburide” 

7. Teman-teman seperjuangan, Melissa, Iqo, Noni, Reni, Olya, Husni, Gani, 

Andri, Reja yang sudah banyak membatu dalam mengerjakan Tugas Akhir. 

8. Teman-teman seperjuangan pada semester awal Tika, Intan, Imam, Jodi, 

Eki, Purnama, terimakasih selalu memberi nasihat serta semangat yang 

tiada henti.  

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya  bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa yang digunakan. Oleh 
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karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran serta kritik dari pembaca 

agar penulis dapat memperbaiki Tugas Akhir ini menjadi lebih sempurna lagi. 

Demikian penulis berharap semoga laporan penulisan Tugas Akhir mengenai 

Desain Infografis FFenomena Borosnya Generasi Milenial ini dapat memberikan 

manfaat serta inspirasi terhadap pembaca. 

 

 

 

Jakarta, 6 Juni 2018 

 

Nurrul Seila Nengsih 
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