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KATA PENGANTAR 

 
 

 Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswatun hasanah kita, 

rasulullah Muhammad SAW dan segenap pengikutnya hingga hari akhir kelak. 

Karena atas petunjuk, bimbingan dan limpahan rahmat-Nya penulisan laporan 

Tugas Akhir dengan judul “Pembangunan Perangkat Lunak E-Learning 

Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi Teknik Industri 

Universitas Widyatama” ini dapat diselesaikan. 

 Penyusunan laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam 

kelulusan dengan bobot 6 SKS di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama Bandung. Laporan ini berisi hasil pengamatan dari 

permasalahan yang diperoleh dan hasil penyelesaian permasalahan. 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis menghadapi berbagai 

kendala yang menyulitkan penulis dalam menyelesaikannya. Namun atas 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat 

penulis atasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini  penulis ingin  mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT atas rahmat dan karuniannya, Alhamdulillah  dengan bersyukur 

dan berikhtihar penulis diberikan kemudahan dalam mengerjakan laporan 

Tugas Akhir ini. 

2. Papah dan Mamah yang telah memberikan kasih sayangnya tiada henti dan 

membuat penulis sabar dan kuat dalam menghadapi segala cobaan yang 

datang. Penulis menyadari apa yang dilakukan selama ini masih belum bisa 

membalas segala kebaikan Papah dan Mamah, maka dari itu penulis ingin 

mempersembahkan Tugas Akhir ini hanya untuk Papah dan Mamah. 

3. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing sekaligus  

Sekretaris Jurusan Teknik Informatika yang telah meluangkan banyak waktu, 

tenaga serta kesabarannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 
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4. Bapak Abdullah Fajar, S.T, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama  atas nasehat, bimbingan, dukungan 

dan kebijaksanaannya selama ini. 

5. Bapak Didit Damur Rohman, S.T. M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama atas selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta kesabarannya untuk 

membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 

Widyatama yang tidak pernah bosan memberikan ilmunya selama penulis 

kuliah. 

7. Bapak Dani selaku staff prodi jurusan teknik informatika yang memberikan 

banyak bantuan dari awal pendaftaran skripsi sampai menuju sidang tugas 

akhir. 

8. Sahabat-sahabat Can-can, Deri, Ari, Dik-dik, Galih, Fadjrin,A Rohman, Soni 

yang selalu memberikan motifasi dan dorongan untuk menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

9. Semua teman di Teknik Informatika khususnya anak’05’ yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas 

Akhir ini. 

 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan laporan ini, untuk itu saran dan kritik guna perbaikan dan 

penyempurnaan sangat penulis harapkan. 

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, 

para pembaca serta pihak yang membutuhkan. 

 

            Bandung,    Februari 2013 

     

 

                         Penulis 


