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KATA PENGANTAR 
 

 

 

  

 Berkat rahmat Allah SWT, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, 

sehingga pembuatan tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Judul 

dari karya tugas akhir ini adalah “Perancangan Desain Web CV.Empat Hazani 

Didak”. Media yang dibuat dalam tugas akhir ini adalah media yang bertujuan 

sebagai pengenalan dan promo pada institusi pendidikan untuk lebih mengetahui 

keberadaan perusahaan CV.Empat Hazani Didak beserta produknya. 

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 banyak kekurangan pada 

tugas akhir ini. Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari 

berbagai pihak sebagai penyempurnaan dari tugas akhir yang dibuat ini. 

Semoga segala hasil karya penulis dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. 

 

 

       Bandung, Januari 2011 

 

 

        Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 

 

 

Setelah berjuang dan melakukan usaha-usaha yang tanpa lelah, akhirnya 

penyusunan dan penelitian tugas akhir desain multimedia ini selesai, selesainya 

penyusunan dan penelitian tugas akhir desain multimedia ini tidak terlepas atas 

kontribusi dari banyak pihak yang sangat mendukung bagi penulis. Penulis 

mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan segala bantuan bagi penulis. Meliputi: 

 

1. Allah S. W. T.; atas Rahmad dan Hidayah Nya sehingga penulisan dan 

penelitian tugas akhir desain multimedia dimudah kan dari awal hingga akhir. 

2. Kedua orang tua dan keluarga, atas segala bantuan baik berupa dukungan moral, 

materi dan juga doa. 

3. Bapak Tubagus Zufri, S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing utama, atas segala 

bantuan mulai dari bimbingan, arahan, wejangan, teguran, kritik dan masukan. 

4. CV.Empat Hazani Didak selaku pemberi tugas, atas segala bantuan berupa 

bimbingan, masukan, kritik, teguran, dan sebagainya. 

5. Bapak Jajang Supriyadi, S.Sn. yang tidak segan-segan meluangkan tenaga, 

pikiran dan setiap detik waktunya membimbing penulis. 

6. Team IT sebagai kosultan yang telah banyak membantu dan mengajari aplikasi 

website. 


