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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala  

hidayah, inayah dan segala pertolongan dan keridhaan-Nya, sehingga Tugas Akhir 

ini dapat diselesaikan dengan judul Tugas Akhir  ”PERANCANGAN PROMOSI 

SEMERBAK COFFEE MELALUI MEDIA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL” 

Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma 

III  program studi D III Manajemen Informatika (Desain Dan Multimedia) 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK) Atma Luhur. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

namun demikian penulis berharap semoga ini dapat mmemberikan yang berakti 

bagi STMIK Atma Luhur, khususnya untuk jurusan  Manajemen Informatika, 

juga kepada Semerbak Coffee, mudah – mudahan desain yang penulis buat dapat 

meningkatkan publikasi dan pemasaran. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini sepenuhnya telah banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka dari itu penulis 

tidak lipa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: 

1. Allah SWT, terima kasih telah memberi kesehatan dan kesabaran kepada 

penulis sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

2. Orang tua yang telah memberi motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc, selaku ketua STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

4. Hamidah, M.Kom selaku Ketua Program Studi D III Manajemen Informatika. 

5. Sujono, M.Kom selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Rahmananda selaku pemilik Semerbak Coffee yang telah member izin kepada 

penulis untuk riset di Semerbak Coffee. 

7. Teman – teman serta saudara-saudara saya, terima kasih telah memberi doa 

dan dukungannya. 
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Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, karena kesempurnaan 

itu hanyalah milik Allah SWT, maka saya menyadari bahwa konsep Tugas Akhir 

ini jauh dari kesempurnaan dan segala kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangatlah diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita 

semua, amin. 
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