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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan 

anugerah-Nyalah laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Laporan dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan studi akhir strata tingkat I 

akademik Universitas Kristen Maranatha, jurusan Desain Komunikasi Visual. 

Penyusunan laporan tugas akhir ini berisi tentang “promosi” mengenai Kopi Luwak 

Cikole berikut dengan perancangan visualnya agar menjadi lebih dikenal sebagai 

kopi luwak yang mempunyai citra image dan nilai jual yang tinggi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Karena itulah, segala saran dan kritik penulis harapkan demi 

kesempurnaan makalah ini. 

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa ucapan 

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan 

laporan tugas akhir ini, terutama kepada : 

1. Ibu Irena Vanessa Gunawan, S.T , M.Com selaku dekan Fakultas Seni Rupa 

dan Desain, Universitas Kristen Maranatha 

2. Ibu Dita Saraswati, M.Ds selaku ketua jurusan Desain Komunikasi Visual, 

Universitas Kristen Maranatha 

3. Miki Tjandra, B.Ds, M.Ds selaku pembimbing tugas akhir yang telah 

membantu dan membimbing penulis selama pembuatan laporan tugas akhir. 

4. Dra. Nina Nurviana, M.Ds selaku pembimbing tugas akhir yang telah 

membantu dan membimbing penulis selama pembuatan laporan tugas akhir. 

5. Keluarga yang selalu mendukung baik secara moral dan materil 

6. Teman-teman yang telah membantu selama pembuatan tugas akhir di 

lingkungan kampus FSRD Maranatha 

7. Dan semua pihak yang telah mendukung penulis selama proses pembuatan 

laporan tugas akhir ini, yang tidak dapat dituliskan satu persatu. 
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Walaupun makalah ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga 

makalah ini bermanfaat bagi kajian ilmu yang ditekuni. 

 

Bandung, 28 November 2016 

 

 

Yola Paskarindah Yonathan 

 

 

 


