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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala 

berkat, bimbingan dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul, “Implementasi Basis Data Terdistribusi Untuk 

Mendukung Integrasi Data Pada Perancangan Sistem Data Warehouse 

Universitas Widyatama” sebagai salah satu Tugas Akhir untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknik pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika S1, Universitas 

Widyatama. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah swt. 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik 

dari segi pembahasan maupun penyusunannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dimana dapat memberikan manfaat dan 

dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis di masa yang akan datang. 

Begitu banyak bimbingan, bantuan, maupun dorongan yang penulis peroleh 

selama penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan, 

maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat serta terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 
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1. Kedua Orang tuaku tercinta Papap Yana Ganefiatna dan Mamah Atty Herawati 

yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, bimbingan, semangat serta 

do’a yang tak ternilai kepada penulis, 

2. Bapak Abdullah Fajar, S.Si., M.Sc., selaku pembimbing dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta dengan sabar 

membimbing dan selalu memberikan pengarahan, 

3. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Jurusan Teknik Informatika 

S1 Fakultas Teknik Universitas Widyatama, 

4. Bapak Yosi Malatta Madsu, S.T., M.T., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Teknik 

Informatika S1 Universitas Widyatama, 

5. Ibu Yan Puspitarani, S.T., M.T., selaku Kepala Lab Kosentrasi Database, 

terima kasih telah memberi masukan yang bermanfaat bagi penulis, 

6. Seluruh dosen pengajar Universitas Widyatama yang telah mentransferkan 

ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah, 

7. Kakak-kakakku, Amaris, Arvia yang selalu memberikan perhatian, nasehat, 

do’a serta dukungan moral dan materil untuk penulis selama ini, 

8. Teman-teman proyek Data Warehouse, Rizal Rifqiana Mutaqin, Lafeno 

Sahwandono, Richi Rismawan, Iyus Jayusman, Muh. Fitra Ramadhan, Shanda 

Perkassa, Arief Hadi Nugraha, dan Rizky Dwi Saputra yang telah bersama-

sama bergotong-royong saling membantu sehingga Tugas Akhir ini selesai 

dengan akhir yang bahagia,  
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9. Seluruh staff Program Studi Teknik Informatika dan para staff Universitas 

Widyatama lainnya, terima kasih telah membantu dan memberikan pelayanan 

yang baik semasa perkuliahan sampai Tugas Akhir ini selesai, 

10. Teman-teman angkatan 2011 Teknik Informatika, yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu-persatu terimakasih atas semua kebaikan, dukungan, kerjasama 

dan keceriaannya selama ini, 

11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini, yang 

karena keterbatasan penulis tidak dapat disebutkan satu-persatu.  

Besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini dapat dipahami oleh kalangan 

mahasiswa, dosen, dan peneliti selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi semua pembaca.  

Bandung,    Oktober 2015 

          

              Adyan Pamungkas G.P


