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MOTTO

Bahkan yang tumpul bisa diasah jadi
tajam, maka tidak ada yang tak berpotensi
sukses, kecuali mereka yang senang
bermalas-malasan.
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PERSEMBAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang maha Esa dan atas
dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, Sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan baik. Dengan rasa bangga dan rasa syukur Skripsi
ini saya persembahkan kepada:
1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka Skripsi ini dapat
dibuat dengan baik. Rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang
meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
2. Untuk Kedua Orang Tua saya, Bapak Karina dan Mimi Wastini yang telah
memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk
kesuksesan saya, Terimakasih karna sudah susah payah bekerja demi
kesuksesan anakmu ini, Semoga selalu sehat panjang umur banyak rizki.
3. Untuk keluarga saya yang sangat saya cintai Mimide Runasi, Mba Cunani
yang selalu memberi nasihat yang membuat saya lebih semangat untuk belajar
dan berusaha.
4. Terimakasih juga rekan dekat saya Vrisky Yoga Mahendra yang sudah
membantu banyak hal supaya skripsi saya bisa cepat selesai, terimakasih
Keluarga BCK, Keluarga Bomz_Squad
5. Sahabat seperjuangan teman-teman SI 14 A. Terimakasih atas semua kasih
sayang dan bantuan kalian dalam memberikan semangat kepada saya.
Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarokatuh.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, karena dengan segala ridhoNya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “penerapan motion graphic
pada pembuatan video promosi minasqua” dengan baik untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 jurusan Sistem Informasi di STMIK
Amikom Purwokerto.
Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang
telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak
langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena
itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Berlilana, S.P., S.Kom., M.Si selaku ketua STMIK AMIKOM
Purwokerto.
2. Bapak Dr.Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom selaku ketua program studi Sistem
Informasi.
3. Bapak Andi Dwi Rianto M.Kom selaku dosen pembimbing terbaik saya yang
telah memberikan bimbingan dan arahannya sehingga saya dapat
menyelesaikan Skripsi dengan baik.
4. Seluruh Dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang sudah berkenan
memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
5. Bapak, Mimi, Kakak, Mimide, keluarga tercinta yang telah memberikan semua
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dukungan baik moral, material.
6. Seluruh keluarga besarku yang sudah senantiasa memberikanku doa, dukungan
dan semangat.

Penulis,

Cintiyah Mardiyana
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