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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia 

nya penulis dapat menyelesaikan laporan pengantar karya tugas akhir yang berjudul 

PERANCANGAN KAMPANYE KESADARAN BAHAYA PENCEMARAN UDARA 

DARI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG dapat disusun dengan sebaik 

– baiknya dan selesai tepat waktu. 

 

Laporan pengantar karya tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi persyaratan 

akademik untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu Pada Program Studi Desain 

Komunikasi Visual. 

 

Laporan pengantar karya tulis tugas akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan 

baik berkat dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah memberi dukungan 

dalam menyelesaikan laporan ini, terutama kepada :  

1. Ibu Irena Vanessa Gunawan, ST, M. Com selaku Dekan Fakultas Seni Rupa 

dan Desain Universitas Kristen Maranatha. 

2. Ibu R.A. Dita Saraswati, M.Ds selaku ketua Program studi S1 Desain 

komunikasi Visual. 

3. Bapak Drs. Heddy Heryadi, MA selaku pembimbing 1, yang selalu memberi 

arahan dan bimbingan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir dengan sebaik – baiknya. 

4. Bapak Riki Hermawan, S.Sn., MM selaku pembimbing 2, yang selalu 

memberikan arahan dan bimbingan yang  baik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik – baiknya. 

5. Kepada orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan juga kasih sayang 

terhadap penulis  



6. Kepada Rezka Trinanda Putri yang selalu mendukung dan membantu penulis 

dalam proses pembuatan tugas akhir ini. 

7. Kepada teman -  teman yang selalu mendukung penulis dalam proses 

pembuatan tugas akhir ini. 

8. Pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu – persatu oleh penulis atas 

bantuannya dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

 

Dengan ini penulis meminta maaf sebesar – besarnya jika ada jkata yang kurang 

berkenan dalam penulisan laporan ini. Maka, dengan senang hati penulis menerima kritik 

dan saran agar laporan ini dapat disempurnakan. Dengan adanya laporan pengantar karya 

tugas akhir ini , penulis berharap agar laporan ini dapat membantu dan memberikan 

informasi kepada pembaca sekalian khususnya kepada mahasiswa jurusan Desain 

Komunikasi Visual. 
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