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KATA PENGANTAR 
 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir yang penulis 

buat ini merupakan persyaratan untuk pertanggung jawaban menempuh ujian sidang 

akhir Diploma III Program Studi Desain Multimedia, Fakultas Desain Komunikasi 

Visual Universitas Widyatama. 

Judul dari tugas akhir ini adalah CD INTERAKTIF COMPANY PROFILE 

PABRIK KOPI AROMA BANDUNG, yang mana dengan pembuatan CD Interaktif 

ini dapat diharapkan agar menjadi media audio visual yang bermanfaat untuk 

menyampaikan catatan kecil dari sejarah perjalanan panjang Pabrik Kopi Aroma. 

Sehingga upaya yang dilakukan Pabrik Kopi Aroma dapat dilestarikan oleh para 

pecinta kopi nusantara pada khususnya. 

Namun demikian, penulis menyadari apa yang penulis lakukan ini masih jauh 

dari sempurna dan masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki lagi, karena itu 

penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, penulis juga 

sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai 

penyempurnaan dari laporan tugas akhir yang dibuat ini. 

Semoga segala hasil karya penulis dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat dan 

menjadi salah satu referensi dalam pembahasan mengenai catatan perjalanan panjang 

Pabrik Kopi Aroma, serta sebagai bentuk pembelajaran kita semua. Amin. 

 

 

Bandung,   Juni 2009 

 

 

        Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH  
 

 

 

Terlepas dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

pembuatan tugas akhir ini, penting sekali untuk disampaikan sebagai ucapan terima 

kasih. Untuk mereka yang selalu sabar untuk membantu, membimbing, berbagi, 

tersenyum dan mereka adalah:  
 

1. Allah SWT yang selalu ada dan membimbing langkah setiap saat. 

2. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar penulis yang telah banyak memberi 

bantuan serta dukungan yang tulus baik spiritual maupun finansial. 

3. Kepada serta seluruh Dosen di DKV Widyatama atas segala ketulusan hatinya 

dalam memberikan pengarahan, bimbingan selama melaksanakan tugas akhir. 

4. Keluarga Besar Pabrik Kopi Aroma, atas kebesaran hatinya menerima penulis 

untuk melakukan penelitian dan menjelajahi Pabrik Kopi Aroma. 

5. Seluruh teman – teman di DKV Universitas Widyatama. 

6. Dan seluruh Staff Universitas Widyatama atas kebaikan yang hanya bisa 

dirasakan meski sulit diingat. 

 


