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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana S-1 pada jurusan Teknik Informatika Universitas 

Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun mencoba untuk dapat 

menerapkan konsep dari Aplikasi Inventory sebagai sarana untuk memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan data, informasi data barang, dan Suply barang 

dikawasan Depok Jawa barat. Tugas akhir ini penulis beri judul : “APLIKASI 

INVENTORY BARANG” studi kasus : (PT. PLN APJ Depok) ”. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, petunjuk, motivasi dan 

keterangan-keterangan yang sangat membantu sehingga tersusunnya Tugas Akhir 

ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda, Ibunda, kakak dan Adik serta rekan-

rekan mahasiswa  Teknik Informatika dan kepada anggota sepak bola Universitas 

Widyatama Bandung. Terima kasih juga kepada yang terhormat : 

1. Bapak Rozahi Istambul, S.Komp, M.T selaku dosen pembimbing dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini, yang telah berkenan meluangkan waktunya 

untuk memberikan berbagai petunjuk dan bimbingan. 

2. Bapak Iwan Rijayana, S.Komp, M.T, M.M selaku Dosen Wali di Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Beny Yustim, S.Si, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Widyatama Bandung. 

4. Bapak Sukenda, S.Komp, M.T, selaku Sekertaris Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Jamaludin Muslim Amd, selaku pembimbing di  PLN APJ Depok.  



 

 

6. Seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya yaitu saudari Xi Xie yang 

telah begitu banyak memberikan motivasi, saran dan waktunya kepada 

penulis. 

7. Saudara Dheni Saputra, S.T (almarhum) yang telah memberikan saran kepada 

penulis. 

8. Saudara Hendra Senjaya S.T  yang telah memberikan motivasi. 

9. Saudara Candra, Toni, Pica, Agis, Agus, Eriz, Iqbal,Cecep, Prima, Gembong, 

Tanti N, Tanti M, Rosliana, Kania, Adi Kudil, dan teman-teman angkatan 

2003 yang tidak satu persatu disebutkan  yang telah memberikan dorongan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

10. Seluruh staf dan karyawan di Universitas Widyatama Bandung, khususnya 

staf dan karyawan di Jurusan Teknik Informatika. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih 

banyak sekali terdapat kekurangan, oleh karena itu, penyusun mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan penulisan 

dimasa-masa yang akan datang. 

Akhirul Kalam, penyusun mengharapkan semoga Penulisan Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi diri penyusun sendiri. 
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