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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :
➢ Ketika mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan
itu. Orang-orang yang bekerja dengan ketulusan hati adalah mereka yang
paling bahagia.
➢ Hargailah usahamu, hargailah dirimu. Harga diri memunculkan disiplin
diri. Ketika anda memiliki keduanya, itulah kekuatan sesungguhnya.
➢ Orang sukses akan selalu memiliki keinginan untuk terus bergerak.
Mereka selalu bergerak karena mereka tahu bahwa waktu akan jadi siasia dengan menunggu. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu menunggu.
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

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.SUMBER SARANA PRIMA Pangkalpinang. Laporan ini diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat kelulusan pada jenjang diploma III (D-3) jurusan Manajemen Informatika
Stmik Atma Luhur Bangka Belitung.
Laporan dengan judul ”DESAIN PUBLIKASI DAN PROMOSI CV.SUMBER
SARANA PRIMA KOTA PANGKALPINANG”, 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 teknik 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.
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.

