
KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 

ridho dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan  Tugas Akhir ini.  

Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 

memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata I pada Jurusan Teknik 

Informatika di Universitas Widyatama Bandung. Selain itu penulis juga dapat 

mencoba menerapkan dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lingkungan kerja. 

Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui 

beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan 

laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan 

lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

dari semua pihak. 

Menyadari penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1) Bapak Sukenda, S.Kom, M.T. sebagai dosen pembimbing pertama yang 

telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, 

serta memberikan petunjuk-petunjuk serta saran dalam penyusunan 

laporan ini. 

2) Bapak Imam Rozali, S.T, M.T. sebagai dosen pembimbing kedua dan 

selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. yang telah bersedia untuk 

meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta memberikan 

petunjuk-petunjuk dalam penyusunan laporan. 

3) Seketaris Jurusan Teknik Informatika Universitas Widyatama yang telah 

membantu penulis dalam mengurus proposal tugas akhir. 

4) Seluruh staf pengajar Universitas Widyatama yang telah membimbing 

dan memberikan materi perkuliahan kepada penulis. 

5) Seluruh staf Perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu 

penulis dalam peminjaman buku. 

 iii



6) Papa, Mama dan Oow Hwa yang tercinta atas curahan kasih sayang, doa 

dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.   

7) Ci Chris, Ko Ivan, Ci Yuli serta  Ko Rudi yang tersayang, banyak 

memberikan ide-ide baru untuk laporan ini. 

8) Sahabat spesialku Cincin. yang selalu mendampingiku dalam memberi 

dukungan, perhatian, semangat dan doa bagi penulis selama penyusunan 

tugas akhir.  

9) Sahabat-sahabat baikku Fenmeos ST, Lina SE,  Bonar ST, Wijaya ST, 

Sugianto, Wittje, dan Rizky, Dony, Asep Mabrur, serta teman-teman 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah mau 

memberi kritik dan saran. 

10) Seluruh rekan-rekan di Universitas Widyatama Bandung, khususnya 

Jurusan Informatika Angkatan ’00 yang telah memberikan saran dan 

kritikan kepada penulis. 

11) Teman-teman di kostan pondok 36 atas bantuan dan dukungan yang 

telah diberikan. 

12) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

banyak membantu selama ini. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya 

dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

Bandung, 05 Oktober 2005 
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