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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala 

Puji dan Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T 

atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kelancaran 

dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan lancar. 

Adapun tujuan penulis Tugas akhir ini sebagai bagian dari syarat untuk 

mencapai gelar Ahli Madya Komputer pada jenjang studi Diploma Tiga (DIII) 

Program Studi Manajemen Informatika di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

Dalam Penyusun Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul “ DESAIN 

PROMOSI DAN PUBLIKASI  MEDIA CETAK PADA MAHARANI 

MOTOR “. 

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

namun demikian penulis berharap semoga ini dapat memberikan sumbangan yang 

berbakti bagi STMIK Atma Luhur, khususnya untuk jurusan Manajemen 

Informatika, juga kepada Maharani Motor, mudah-mudahan desain yang penulis 

buat dapat meningkatkan publikasi dan pemasaran. 

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini sepenuhnya telah banyak mendapat 

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

tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: 

 

1. Allah SWT, terima kasih telah memberikan kesehatan dan kesabaran 

kepada penulis sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.  

2. Orang tua yang telah memberikan 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 



vi 
 

4. Ibu Hamidah, M.Kom, M.Kom, selaku ketua Program Studi Manajemen 

Informatika STMIK Atma Luhur pangkalpinang 

5. Syafrul Irawadi, M.Kom, selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) 

yang  telah  banyak  memberikan  bimbingan  dan  pengarahan  dalam 

penyusunan Tugas Akhir (TA) ini. 

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

dan dukungannya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir (TA)  ini masih jauh 

dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan 

saya terima dengan senang hati. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. 

 

 

 

 

   Pangkalpinang,    Juli 2014 

 

               ( Penulis ) 
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