KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas
akhir ini dengan baik, serta tepat pada waktunya. Dalam laporan ini penulis
membahas tentang Perancangan Buku Ilustrasi Sebagai Pengenalan kembali salah
satu cerita rakyat yang ada di Indonesia.
Laporan ini disusun guna melengkapi mata kuliah Tugas Akhir. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan
selama penyusunan tugas akhir ini selesai. Secara khusus rasa terima kasih ini penulis
sampaikan kepada :
1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga
penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan rasa syukur.
2. Kedua orang tua, Arif Rachman Hakim & Lisnawati serta keluarga yang
telah mendukung dan mendoakan dengan tulus serta membantu membiayai
dalam pembuatan karya tugas akhir ini.
3. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn., M.Sn selaku Ketua Program Studi
Desain Komunikasi Visual yang telah membantu mengkoordinasi kegiatan
Tugas Akhir.
4. Bapak Lukman Arief, S.Ds, M.Sn selaku dosen koordinator tugas akhir
yang memberi semangat serta memantau segala kegiatan akademik.
5. Bapak Junaidi Salam, S.Ds, M.Ds selaku dosen pembimbing yang
senantiasa memberikan arahan positif kepada penulis sehingga penulis layak
untuk menyelesaikan laporan tugas akhir.
6. Teman-teman dari TK Dian Kencana yang telah membantu memberikan
sarana untuk penulis melakukan seminar karya tugas akhir
7. Teman-teman sejurusan dan seperjuangan Desain Komunikasi Visual atas
suka duka, bantuan dan semangat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir
ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya hingga
penyusunan laporan tugas akhir.
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada laporan
ini, oleh karena itu penulis memberikan ruang kepada pembaca untuk memberikan
saran serta kritik yang dapat membangun penulis. Kritik membangun dari pembaca
sangat di harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.
Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang dapat
meningkatkan pengetahuan pembaca dan bagi pengembangan dunia pendidikan dan
desain pada umumnya.

Tangerang, 04 Juni 2018
Penulis,

Muhammad Irfan Hadirama
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