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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO :  

 Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh 

keikhlsan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, 

IKHLAS, ISTIQOMAH. 

 Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak 

dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 

orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada 

Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah 

tempat meminta dan memohon. 

 Jalan terbaik dalam mencari kawan adalah kita harus berlaku 

sebagai kawan. 

KuPersembahkan Kepada :  

 Bapak dan Ibunda kami Tercinta yang 

selalu mendoakan, memberikan 

dukungan, semangat dan 

mengorbankan segalanya untuk 

keberhasilanku.  

  Dosen Pembimbing  

  Dosen pengajar Atma Luhur  

  Keluarga besarku   

 Almamater dan teman-teman 

seperjuangan 
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          KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir Pada CV.ASOKA WISATA Pangkalpinang. Laporan ini diajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada jenjang diploma III (D-3) 

jurusan Manajemen Informatika Stmik Atma Luhur Pangkalpinang. 

Laporan dengan judul ”DESAIN KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI 

SARANA PUBLIKASI DAN PROMOSI PADA CV.ASOKA WISATA”, data-

data yang terdapat didalamnya diperoleh dari hasil riset dan observasi yang 

penyusun lakukan. Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini penyusun mendapat 

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

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

banyak kekurangan dari segi materi maupun penulisnya, oleh karena itu penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah mengijinkan penulis untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini karena hanya dengan ijin-mu semua hal yang ada didunia ini 

dapat terjadi 

2. Orang Tua yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dalam 

melaksanakan Tugas Akhir . 

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

Pangkalpinang 

4. Ibu Hamidah, M.Kom selaku ketua program studi Manajemen 

Informatika. 

5. Bapak Syafrul Irawadi, M.Kom  selaku dosen pembimbing Tugas 

Akhir, yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan 

pengarahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. 
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6. Ibu Yuli Fitria yang telah membimbing, memberikan masukan dan 

informasi kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

7. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada 

penulis. 

8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung 

maupun tidak langsung yang tidak penulis sebutkan satu persatu. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sedalam-dalamnya atas 

kekurangan dalam penyusunan. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca. 

 

Pangkalpinang, Juli 2017 

 

           

           

         Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


