
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan 

Tugas Akhir (TA) di Galeri Pundok Shang. 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai bagian dari syarat 

untuk mencapai gelar Ahli Madya Komputer pada jenjang studi Diploma 3 (D3) Program Studi 

Manajemen Informatika di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Dalam penulisan Tugas Akhir 

ini, penulis mengambil judul “DESAIN PUBLIKASI PADA GALERI PUNDOK SHANG”. 

Laporan Tugas Akhir (TA) tentunya tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, 

bimbingan, masukan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan ini. Untuk itu, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang terhormat dan sangat saya sayangi : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan serta petunjuk kepada penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orang tua yang telah memberi motivasi, dukungan moral serta doa kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Prof.Dr.Moedjiono, Msc selaku ketua STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

4. Ibu Hamidah, M.Kom Selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika STMIK 

Atma Luhur. 

5. Bapak Wishnu Aribowo Probonegoro, M.Kom selaku dosen pembimbing saya yang 

telah banyak membantu menyelesaikan Tugas Akhir (TA) saya. 

6. Ibu Anita Irawati selaku pemilik Galeri Pundok Shang yang telah memberi izin 

kepada penulis untuk melakukan riset pada Galeri Pundok Shang. 

7. Kepada saudara serta teman-teman saya yang telah memberi dukungan moral serta 

doa 

8. Dan semua pihak yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak langsung 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 



Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang. 

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

siapa saja yang memerlukan. Sekian dan terima kasih. 

 

 

 

Pangkalpinang, Juli 2016 

 

 

       (Penulis) 

 

 


