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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S. W. T dan salam kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad S A W, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan TA(Tugas Akhir) ini sebagaimana yang diharapkan. 

Adapun maksud dan tujuan penyesuaian laporan TA(Tugas Akhir) ini adalah 

sebagai salah satu persyaratan kelulusan program studi Dipolma (D3) Jurusan 

Manajemen Informatika pada Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika 

Komputerisasi (STMIK) Atma Luhur Pangkalpinang.Dalam penyusunan tugas 

akhir ini, penulis mengambil judul “PERANCANGAN DESAIN DAN PROFIL 

BUTIK AZALIA FASHION BERBASIS MULTIMEDIA SEBAGAI 

KEUNGGULAN PUBLIKASI ”. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini nasih 

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis telah berusaha keras 

untuk menyelesaikan laporan TA( Tugas Akhir) ini dengan sebaik-baiknya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan TA(Tugas 

Akhir) ini, penulis memperoleh banyak bantuan berupa bimbingan, petunjuk, 

kritik yang membangun dan saran yang baik secara lisan maupun tulisan. Untuk 

tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof Dr. Moedjiono, M. Sc  selaku Ketua STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinag. 

2. Bapak Drs. Harry Sudjikianto MM, Mba selaku Ketua Pengurus Yayasan 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 

3. Ibu Hamidah M.Kom  selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika. 

4. Bapak Ari Amir Alkodri, M.Kom selaku Dosen Pemimbing yang telah 

memberikan bimbingan Tugas Akhir. 

5. Ulva Chantika selaku pemilik Butik Azalia Fashion 

6. Orang Tua yang selama ini telah member doa dan semangat pantang 

menyerah. 

7. Keluarga yang telah member doa dan semangatnya. 
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8. Seseorang yang juga telah member doa semangatnya. 

9. Sahabat-sahabat yang selalu mendo’akan dan motivasi serta memberikan 

saran – saran yang membangundalam penyelesaian TA (Tugas Akhir). 

Akhir kata penulis hanya bias mendo’akan semoga Allah SWT menerima 

serta membalas segala amal baik yang telah diberiakn dan penulis berharap 

kepada pembaca , kiranya Tugas Akhir dapat bermanfaat dan berguna khususnya 

bagi. 

Akhir kata penulisan biasa mendo’akan Allah SWT menerima serta 

membalas segala amal baik yang telah diberikan dan penulis berharap kepada 

pembaca, kiranya Tugas Akhir dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi 

orang-orang yang lebih bersyukur dengan lebih meningkatkan semua potensi yang 

ada pada diri kita sebagai manusia. 

 

 

Pangkalpinang,   Juli 2016 

 

 

    Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


