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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 "Deasin Strategi Konten Akun Instagram 

@kaidao_official" ini penulis 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 sebesarnya atas semua bantuan yang 

telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Tugas 

Akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan 

kepada: 

1. Ibu Ketut Nina Lestari Mastra, S.E, B.S, M.S selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

2. Furqon alias Ka Uko, selaku pemilik dari merek Kaidao yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk berkerja sama dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Fatimah Yasmin Hasni, S.Sos, M.Ds  selaku dosen pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

4. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn, M.Sn selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Desain dan Seni Kreatif, Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Jurusan Desain Komunikasi Visual, 

Universitas Mercu Buana, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis 

selesai menyusun Tugas Akhir ini. 

6. Ibu Siti Sarifah dan Alm.Bapak Ahmad Razak selaku orang tua penulis, yang 

telah membesarkan, mendidik dan membiayai, serta memberikan dukungan 

dan doa yang tidak pernah berhenti kepada penulis. 

7. Reni Retnowati dan Roynal Loamena selaku kakak kandung penulis yang 

memberikan dukungan, dan doa kepada penulis. 
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8. Reza Romadoni, Muhammad Rafi Agustin, dan Melki Aria Prabu, atas kerja 

samanya dalam proses pembuatan karya Tugas Akhir ini. 

9. Dina Deviana selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, saran 

dan doa kepada penulis. 

10. Nur Afni Yustikasari dan Intan Nur fajri selaku sahabat penulis di Jurusan 

Desain Komunikasi Visual, Universitas Mercu Buana yang telah memberikan 

bantuan, dorongan , dan saran kepada penulis selama 4 tahun terkahir. 

11. Keluarga besar Jurusan Desain Komunikasi Visual tahun angkatan 2014 yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas suka duka, bantuan dan 

semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

12. Keluarga besar Mercu Buana English Club, khususnya tahun angkatan 2014 

yang telah memberikan pengalaman berharga serta dukungan kepada penulis 

selama penulis berada di Universitas Mercu Buana. 

13. Muhamad Arif Budiman dan Yasir Zain, selaku teman sejurusan penulis di 

Radio Mercu Buana, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

14. Keluarga besar Radio Mercu Buana, khususnya tahun angkatan 2015 yang telah 

memberikan pengalaman berharga serta dukungan kepada penulis selama 

penulis berada di Universitas Mercu Buana. 

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis dalam pembuatan karya hingga penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini. 

Terakhir penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung serta menambah wawasan bagi pembaca dan 

khususnya bagi penulis sendiri. 

 

 

Jakarta, 06 Juni 2018 

Penulis. 
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