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KATA PENGANTAR 

Rasa terima kasih serta puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga saya selaku penulis dapat 

menyelesaikan proyek tugas akhir yang berjudul ‘Perancangan Film Animasi Cerita 

Pangeran Anggadipati Karya Saini KM’. 

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di jurusan Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha 

Bandung, dan dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak sekali 

bantuan berupa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam 

kesempatan ini juga penulis bermaksud menyampaikan rasa serta ucapan terima 

kasih kepada: 

1. Ibu R.A. Dita Saraswati, M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain

Komunikasi Visual Universitas Kristen Maranatha yang memudahkan segala

perijinan kebutuhan penelitian dan memberi segala bentuk dukungan serta

motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan proyek tugas akhir.

2. Bapak I Nyoman Natanael, M.Ds. selaku pembimbing I yang senantiasa

membimbing penulis dalam pengerjaan karya pada proyek tugas akhir,

memberikan masukan dan juga memperhatikan kualitas karya yang dibuat

penulis.

3. Ibu Saskia Putri Agustine, S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing II yang selalu

membimbing penulis dalam pengerjaan penulisan, memberikan masukan,

memperhatikan alur kerja serta memberikan waktu untuk membimbing

penulis.
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4. Bapak Riki Himawan, S.Sn., MM. selaku dosen penguji yang memberi

masukan dan saran secara kritis terhadap karya proyek tugas akhir yang

dibuat penulis.

5. Rekan-rekan seperjuangan yang bersama menempuh tugas akhir yang

senantiasa mengingatkan dan mempertahankan penulis untuk terus berjuang

menyelesaikan proyek tugas akhir.

6. Rekan-rekan di warung Otong yang selalu kritis dalam pembahasan masalah

dan mendukung kemantapan penulis dalam menempuh proyek tugas akhir.

7. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, Yati Handayati dan Denny Harbani

yang senantiasa tanpa henti mendoakan, memberi motivasi, mendukung

secara kritis, dan berkorban baik moril maupun materi, sehingga penulis

dapat menyelesaikan proyek tugas akhir ini dengan baik.

8. Berikut pihak lainnya yang penulis tak berkesempatan menyebutkan satu-

persatu

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan dukungan dalam wujud apapun dalam menyelesaikan 

proyek tugas akhir. Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua dukungan dan 

kebaikan yang diterima penulis kepada semuanya dan juga semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat yang baik untuk semuanya. 

Bandung, 31 Mei 2019 

Reginald Taffy Harbani Putra 

1264138 


