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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur perancang panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

berkat dan penyertaan-Nya, sehingga atas izin-Nya, tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dengan lancar. Penulis banyak mendapat bantuan secara moril 

maupun materil dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Hal tersebut tidak lepas 

dari bantuanberbagai pihak, atas bantuan dan dukungan tersebut, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada; 

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas semua yang telah direncanakan kepada penulis. 

2. Kedua orang tua, selaku penyemangat bagi perancang hingga saat ini, teruntuk 

Bapak Sukiran (Alm) yang telah memberikan pelajaran hidup dan untuk Ibu 

Nuryati yang menjadi donator terbanyak, dan yang paling terpenting selalu ada 

untuk anak-anaknya. 

3. Bapak. Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko Selaku Rektor UISI. 

4. Bapak Nova Ridho Sisprasojo, S.sn., M..Ds. Selaku ketua prodi DKV UISI. 

5. Ibu Irni Resmi Apriyanti, S.Ds., M.Ds. Selaku dosen pembimbing dan ibu 

angkat, yang selama ini terus memberikan semangat,saran, dan masukan 

kepada penulis. 

6. Ibu Tyas Ajeng Nastiti, S.T., M.Ds., selaku dosen penguji, serta bapak dan ibu 

dosen DKV UISI yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga. 

7. Terimakasih kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan 

semangat. 

8. Saudara-saudara DKV UISI angakatan I yang telah menemani dan berjuang 

bersama selama menempuh perkuliahan. 

9.  Keluarga besar DKV UISI yang selalu menolong kakak tingkatnya. 

10.  Keluarga besar Koencoret yang selalu menampung penulis. 

11.  Keluarga besar Rumah Produksi yang selalu menemani penulis hingga saat 

ini. 

12.  Saudara-saudara tak sedarah, yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu 

persatu. 
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13. “Lajim Coffee” yang telah menyajikan kopi hitam setiap penulis di Gresik. 

14. “Rough coffee” yang telah memberikan fasilitas selama mengerjakan tugas. 

15.  Ibu penjual nasi Awikoen yang selalu memasakkan nasi penulis dan kawan-

kawan ketika di Gresik. 

16.  Seluruh individu dan kelompok yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas semuanya. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan-

kebaikan pihak terkait yang telah membantu banyak kepada penulis, dan semoga 

tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

Gresik, 07 Agustus 2019  
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