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ABSTRAKSI 

 

Bu’ Sur Chatring adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

Chatring. Perusahaan jasa yang menawarkan berbagai macam jenis Kue, Lauk 

Pauk, dll. Saat ini masyarakat hanya mengenal Bu’ Sur Chatring dari pihak satu 

ke pihak lainnya. Sedangkan sekarang banyak sekali saingan dari Bu’ Sur 

Chatring. 

Untuk itu penulis mencoba untuk membantu memperkenalkan Bu’ Sur 

Chatring melalui media publikasi. Banyak chatring besar yang menggunakan 

media publikasi untuk lebih memperkenalkan chatring mereka kepada masyarakat 

luas. Dengan adanya persaingan yang ketat saat ini tempat chatring saling 

berlomba-lomba untuk mempromosikan chatring mereka. Semakin banyak dan 

beragam arus informasi yang ada saat ini, maka publikasi adalah sebuah solusi 

yang tepat untuk menyebarluaskan informasi kepada orang banyak. 

Salah satu cara yang digunakan untuk mempublikasikan sesuatu adalah 

dengan menggunakan media massa. Media massa merupakan alat atau cara yang 

digunakan seorang komunikator untuk menyampaikan pesan yang ingin 

disampaikan kepada masyarakat luas. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir (TA) pada Bu’ Sur Chatring Pangkalpinang. Laporan ini 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada jenjang diploma tiga 

(D-3) jurusan Manajemen Informatika Stmik Atma Luhur Bangka Belitung. 

Laporan dengan judul “DESIGN PUBLIKASI DAN PROMOSI PADA 

BU’ SUR CHATRING”, data-data yang terdapat didalamnya diperoleh dari hasil 

riset dan observasi yang penyusun lakukan khususnya pada Bu’ Sur Chatring 

Pangkalpinang. Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini penyusun mendapat 

dukungan, doa, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis sangat 

menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan dari segi materi maupun teknik penulisannya. Untuk itu pada 

kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan, motivasi, keringanan, dan 

petunjuk kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Moedjiono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

3. Ibu Melati Suci Mayasari, M.Kom, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Informatika. 

4. Ibu Anisa, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing TA (Tugas Akhir). 

5. Ibu Suryanti, selaku Pemilik Bu’ Sur Chatring Pangkalpinang, yang telah 

memberikan izin tanpa mempersulit penulis dalam menyesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. 

6. Keluarga tercinta khususnya Ibu, Bapak, dan Adik-adik yang selalu memberi 

dukungan baik materil dan spiritual. Karena doa & restunya lah penulis dapat 

menghadapi masalah yang ada pada saat penulisan laporan TA ini, sehingga 

penulis dapat menyelesaikannya. 

7. Semua teman-teman D3 Stmik Atma Luhur angkatan 2009 dan pihak-pihak 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dan 

memberikan masukan kepada penulis. 
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Dalam menyelesaikan laporan ini penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna dan banyak kekurangan – kekurangan yang 

harus diperbaiki, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun guna perbaikan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis hanya bisa mendo’akan semoga Allah S.W.T menerima 

dan membalas segala amal baik yang telah diberikan dan penulis berharap kepada 

pembaca, kiranya Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

siapa saja yang memerlukan. Sekian dan mengucapkan terima kasih. 

 

     Pangkalpinang,    September 2013 
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