
PERANCANGAN PROMOSI KERAJINAN TANGAN PERHIASAN PERAK 
ZEM SILVER DI DEMAK 

 
 
 
 

RANCANG DKV IV | SEMESTER GENAP,  2018/2019 
 
 
 

PENGANTAR KARYA TUGAS AKHIR 
 
 

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar 
 Sarjana Strata Satu pada Program Studi Desain Komunikasi Visual 

 
 
 
 

Disusun oleh:  
Arvy Prathama Nugraha 

1364031 
 
 

Dosen Pembimbing 
Drs. Heddi Heryadi, M.A. 

Riki Himawan, S.Sn. M.M. 
 

 

 

 
 
 

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
 FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 
 MEI 2019 



KATA PENGANTAR 

Penelitian yang berjudul “Perancangan Promosi Kerajinan Tangan Perhiasan Perak 
Zem Silver di Demak” memiliki tujuan untuk membuat paket promosi yang berkaitan 
dengan promosi produk dan identitas merek untuk Zem silver yang merupakan UKM 
di Demak yang bergerak dalam bidang perhiasan perak. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan 
masih terdapat kekurangan. Terdapat banyak yang masih bisa dikembangkan dari paket 
promosi ini untuk menjadikan promosi ini lebih menarik. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihah-pihak yang telah 
membantu dalam penulisan tugas akhir ini: 

 
1. Allah SWT, sebagai sumber segalanya dan pertolongan bagi penulis. 
2. Arvy Prathama N, selaku diri saya sendiri sebagai sumber kekuatan. 
3. Junita Harlistyandari, dan Yoga Setiagraha, selaku keluarga penulis yang selalu 

mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. 
4. Drs. Heddi Heryad, M.A., selaku dosen pembimbing I dalam menyusun tugas 

akhir, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberi perhatian, dan 
bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga tugas akhir ini 
dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Riki Himawan, S.sn. M.M., selaku dosen pembimbing II dalam menyusun tugas 
akhir, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberi perhatian, dan 
bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga tugas akhir ini 
dapat diselesaikan dengan baik. 

6. Pak Ersyad, selaku pemilik dari Zem Silver yang memberikan waktu, Informasi 
dan dukungannya. 

7. Pak Bagus Andi, selaku Humas dari Dinkop Jateng yang telah membantu dalam 
penyediaan data. 

8. Siti Sarah Amanda, selaku calon keluarga penulis yang selalu menemani, 
mendengar keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis. 

9. Seluruh dosen DKV Universitas Kristen Maranatha yang telah membagikan 
ilmunya kepada penulis. 

10. Kanigia Fikri, Melissa Tiara, Rizky Nk, Ghaffar Rozali beserta teman-teman 
lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, 
mendengarkan keluh kesah, dan doa yang tiada henti untuk penulis. 

11. Seluruh teman-teman yang menempuh Rancang V yang telah berbagi masukan. 
12. Beserta pihak-pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu. 

 
Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga 
tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta hal baru bagi semua pihak 
yang membacanya. 
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