KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala
rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya pelaksanaan Tugas Akhir dapat
diselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi
Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman kegelapan, dan
juga sebagai panutan bagi umat Islam.
Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Business Intelligence
Universitas Widyatama Sebagai Sarana Penunjang Penyusunan Borang
Akreditasi”

ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat

akademik untuk mencapai gelar sarjana di Program Studi Teknik Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Widyatama Bandung.
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik pada saat
pelaksanaan hingga selesainya penulisan laporan Tugas Akhir ini, terutama
kepada:
1.

Orangtua tercinta, Bapak Ali Mutaqin, S.Pd. dan Ibu Siti Hasanaturodiah,
S.Pd., yang selalu memberikan do’a dan semangat untuk menyelesaikan
Tugas Akhir ini;

2.

Adik-adik tercinta, Nadia Dwi Rohmani dan Aini Ramadhanti yang selalu
menghibur dan memberikan do’a selama pengerjaan Tugas Akhir ini;

3.

kakek, nenek, dan keluarga besar yang selalu mengirimkan do’a untuk
kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;

4.

Bapak Abdullah Fajar, S.Si., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dan arahan
selama pengerjaan Tugas Akhir ini;

5.

Ibu Sy. Yuliani, S.Kom., M.T. dan Ibu Ai Rosita, S.T., M.T., selaku dosen
penguji yang telah memberikan saran-saran dalam penyempurnaan Tugas
Akhir ini;
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6.

Bapak Murnawan, S.T., M.T., selaku Kepala PTI Universitas Widyatama
yang telah memberikan izin dan saran-saran untuk pelaksanaan Tugas Akhir
ini;

7.

Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi Teknik
Informatika Universitas Widyatama;

8.

Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Teknik Informatika

Universitas

Widyatama yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama
studi. Semoga bapak dan ibu tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk
tetap setia mencerdaskan anak bangsa, Aamiin;
9.

Bapak Jouzar Farouq Ishaq, S.E., M.Ak. dan Bapak Dhany Indra Gunawan,
S.T., yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas
Akhir ini;

10. UKM

Keluarga

Mahasiswa

Islam

(KaMI)

Universitas

Widyatama.

Terimakasih banyak atas segala do’a dan motivasi yang telah diberikan
selama pelaksanaan Tugas Akhir ini. Banyak sekali pengalaman yang telah
dirasakan, suka dan duka pernah dirasakan di keluarga ini. Semoga
silaturahmi akan terus terjalin dan tetap menjadi keluarga;
11. Rekan-rekan DWP (Data Warehouse Project), Adyan Pamungkas G.P, Arief
Hadi Nugraha, Iyus Jayusman, Lafeno Sahwandono, Muh. Fitra Ramadhan,
Richi Rismawan, Rizky Dwi Saputra, dan Shanda Perkassa yang telah bekerja
sama dan saling memotivasi selama pengerjaan Tugas Akhir ini;
12. rekan-rekan seperjuangan Teknik Informatika 2011 Universitas Widyatama
Bandung. Terimakasih atas 4 tahunnya bersama kalian semua. Segala
pengalaman dan kebersamaan yang telah dilalui tidak akan pernah dilupakan;
13. semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan.
Untuk itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.
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Kiranya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan referensi dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kebijakan bagi
pengambilan keputusan.

Bandung, November 2015
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