
vi 

KATA PENGANTAR 

 

       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas 
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sarana untuk penulis melakukan seminar karya 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. 
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