
iii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

 Alhamdulillah Hirobbil’aalamin, 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 berjudul “ Pengembangan 

Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Promosi Kenaikan Jabatan 

Karyawan Menggunakan Metode Profile Matching (Studi Kasus : PT 

Indorama Synthetics Tbk Purwakarta)”.  

 Banyak sekali kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam 

menyusun laporan ini, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari 

banyak pihak, akhirnya Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan 

sebagaimana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun waktu, sehingga Laporan 

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas semua nikmatnya serta memberikan kesehatan lahir bathin. 

2. Kedua Orang tua, Mamah Ipah Sugiartini dan Babeh Amat Asnawi atas semua 

do’a dan semangat yang telah diberikan.  

3. 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, juga masukan - masukan 

yang sangat berarti untuk penulis. 

4. Dwi N Apriliani dan Tri N Novianti yang terus memotivasi dalam pengerjaan 

laporan ini. 
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5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Teknik Jurusan Informatika 

Universitas Widyatama yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan. 

6. Guru spiritual Ardika Mahendra, Mochammad Yagi dan Arbiyanshah yang 

selalu mengingatkan, membantu dan memberi semangat kepada penulis agar 

cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

7. DOUBLE EXIT Femi Firdaus, akhirnya mennnnnnnnnnn!!!!!!!! 

8. Tim HORE Ari Yunardi, Kiki Andrianto, Akbar Ali, Dani Dwi Putra, Ferry 

Setya, Gema MP, Rifky Eldinsyah, Cahya Dinswary, Riyanto M dan Andhika 

Indrawangsa yang selalu menemani mengerjakan laporan Tugas Akhir ini. 

Duluan ya bero sorry hehe. 

9. Keluarga besar Teknik Informatika Utama angkatan 2009 yang selalu 

mengingatkan berbagai hal ke arah yang lebih baik dan telah banyak 

membantu berupa motivasi. 

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

penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun isi laporan ini. 

Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala 

kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Amin.. 

Wassalamualaikam. Wr, Wb. 

 

    Bandung,  September 2014 

      Penulis, 

 

 

Mohammad Azhar Al Ramadhan 


