
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya kepada Penulis dapat menyelesaikan penyusun Laporan 

Tugas Akhir (TA) ini tepat pada waktunya. Dimana Penulis Tugas Akhir (TA) ini 

merupakan hasil penerapan Ilmu Pengetahuan yang diproleh dalam mengikuti 

pendidikan STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Dalam penyusunan Tugas Akhir 

(TA) ini, penulis mengambil judul: DESAIN PROMOSI DAN PUBLIKASI 

PADA CUTIE COUPLE PARFUME PANGKAL PINANG 

Penulis Tugas Akhir (TA) ini diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam 

menempuh jenjang Diploma III untuk program studi Manajemen Informatika(MI) 

STMIK Atma Luhur (TA) Pangkalpinang. Dalam penulis Tugas Akhir (TA) ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak serta pengalaman 

yang sangat berguna, untuk itu tidak lupa Penulis mengucapkan banyak terima 

kasih kepada: 

1. Kepada ALLAH SWT, atas rahmat-Nya yang telah memberi nikmat dan 

karunia, lahir dan batin sehingga dapat memberikan ketenangan, 

kemudahan, kelancaran dan kesabaran. 

2. Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan baik material dan 

spiritual. Karena doa dan restunya lah penulis dapat menghadapi masalah 

yang ada pada saat penulis laporan Tugas Akhir (TA) ini, sehingga penulis 

dapat menyelesaikannya sesuai dengan yang diharapkan. 

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

Pangkalpinang. 

4. Bapak Drs. Harry Sudjikianto, M.M, MBA, Selaku Ketua Pengurus 

Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang. 

5. Ibu Hamidah,M.Kom, selaku Ketua Program Studi Manajemen Infomatika 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

6. Bapak Okkita Rizan,M.Kom selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

(TA), yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan pembelajaran saat 

menusun Tugas Akhir (TA) kepada penulis. 

7. Ibu ratna selaku pemiliki Cutie Couple parfume yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan riset Tugas Akhir (TA) kepada 

penulis. 

8. Kepada seluruh dosen STMIK Atma Luhur yang telah memberi ilmu yang 

sangat berguna bagi penulis. 

9. Buat teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkappinang dalam kegiatan 

pembekalan ilmu unttuk masa depan. 



 

 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir (TA) ini mempunyai 

banyak kekeurangan, karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun, sehingga berguna sebagai bahan masukan guna 

meningkatkan mutu dari laporan Tugas Akhir (TA) ini. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi para 

pembaca umumnya dan teman-teman mahasiswa/mahasiswi STMIK Atma 

Luhur Pangkalping Khususnya. 
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