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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 “Pengembangan Sistem Pengolahan Daftar 

Permintaan dan Distribusi Barang ATK (Studi Kasus : PT.LEN INDUSTRI 

Persero)” 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 yang telah memberikan rahmatnya dalam proses pembuatan 

Aplikasi ini 

2. Kepada orang tua tercinta yaitu Bapak Ahdiat dan Ibu Sri Dwinda 

Hendayani yang selalu memberikan dukungan dalam proses pembuatan 

aplikasi dan laporan. 

3. Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T., selaku pembimbing dalam pelaksanaan 

tugas akhir ini, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan selalu 

membuka wawasan penulis selama bimbingan berlangsung. 
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4. Kakaku, Fenita Asnatari Yuwidiani yang terus memotivasi dalam 

pengerjaan laporan ini. 

5. Untuk Keluarga Besar  Ibu Tuti Sutiah dan Cicih Komariah tercinta yang 

selalu memotivasi agar pengerjaan laporan ini cepat selesai. 

6. Untuk orang yang membuat penulis termotivasi , yaitu Dita Cahya 

Utami,S.T. yang selalu memberikan semangat, walaupun hanya dalam 

bayangan yang menemani dan membantu dalam pengerjaan laporan ini. 

7. Untuk guru saya Ardika Mahendra S.T dan Mochamad Yagi S.T yang 

selalu memberikan bantuan dan masukan dalam proses pembuatan laporan 

dan aplikasi ini. 

8. Ria Puspitadewi,Sovie Nurbayanti, Ghassani Alamanda, yang senantiasa 

membantu dalam doa 

9. Untuk orang yang membuat penulis selalu ada dalam tujuan saya 

menyelsaikan Tugas Akhir ini ,yaitu Insani Septiani Risbaya,S.E 

10. Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Widyatama. 

11. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T. Ketua Jurusan Teknik Informatika  

Fakultas Teknik Universitas Widyatama dan Dosen Wali penulis yang 

selalu berbaik hati setiap proses perwalian berlangsung. 

12. Bapak Yosi S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika  

Fakultas Teknik Universitas Widyatama 

13. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Teknik, Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama yang telah membekali penulis dengan berbagai 

ilmu pengetahuan. 

14. Keluarga DOMINIC Family yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

yang sudah menemani, menyemangati, dan banyak memberi dukungan 

kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
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15. Seluruh teman-teman Teknik Informatika, khususnya angkatan 2009, 

seluruh teman-teman Universitas Widyatama, yang telah memberikan 

dukungan, inspirasi, doa, bantuan secara langsung dan tidak langsung 

sehingga laporan Tugas Akhir ini terselesaikan. 

16. 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, 20 September 2014 

     

 

                  Penulis 

 


