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KATA PENGANTAR 

 

 “ Puji bagi-Mu Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang 

Maha Pemberi Segala Kemudahan dalam Kesulitan”, hanya kalimat inilah yang 

ada dibenak penulis untuk mengawali kata pengantar ini. Karena penulis sangat 

menyadari bahwa karya ini tidak akan ada kecuali atas izin-Nya. Terima kasih 

kepada-Mu Ya Allah atas kesabaran yang Engkau limpahkan kepadaku dalam 

menyelesaikan laporan ini. Sehingga aku dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “ Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Jasa Fotografer”. 

 Diharapkan hasil dari tugas akhir ini dapat menjadi sumber informasi serta 

sebagai bahan masukan dalam pengembangan aplikasi lain dan sebagai studi 

perbandingan antara teori dan pengetahuan yang di dapat di perkuliahan.  

 Penulisan dan penyusunan laporan ini dapat diselesaikan berkat dorongan 

dan bimbingan dari berbagai pihak, baik materil maupun spirituil. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Pried Supriatna Hendako dan Sri Budi Astuti selaku orang tua yang tercinta 

yang telah memberikan dorongan, nasehat serta bantuan baik materil maupun 

spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini, semoga Allah 

S.W.T.  selalu senantiasa mengabulkan segala apa yang di cita – citakan oleh 

kedua orangtuaku tersayang. 

2. Ibu Guntari Sekarwangi, S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing atas petunjuk, 

nasehat, dukungan, kebijaksanaan serta kesabarannya memberikan pengarahan 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.  

3. Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatamaatas segala nasehat, doa serta 

dukungannya selama ini. 

4. Bapak Sukenda, S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama atas segala nasehat, doa serta 

dukungannya selama ini. 

5. Talitha Sabrina, pemberi motivasi dan semangat dalam membantu penulis 

mengatasi kemalasannya. 
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6. Rangga Sinatriya, selaku ketua perkumpulan fotografer SONY ALPHA 

Bandung. Terima kasih atas data-data yang membantu didalam penulisan 

karya ilmiah ini. 

7. Teman-teman IF 06, Khususnya Teguh Akbar yang sangat membantu proses 

penulisan dan coding program tugas akhir ini. Terima kasih juga untuk Budi 

Haryanto, Rizky Setyoadji, Reyza Fauzia, Irfan Alawi, Kasono Galih dan 

masih banyak lagi. 

8. Teman-Teman Crew 99ers Radio Bandung, Terima kasih supportnya Ari 

Widya Putra, Yusuf Hadi, Evita Al-Azka, Haried Surya Prakasa, Sarah 

Syahida, Alridho Muhammad, Anindita Arci, Aya Tinandra, Ade Rian Dan 

Masih banyak lagi. 

9. Wira Pamungkas, Ade Febianto, Rifky Panca Lesmana, Ahmad Dzulfikar, 

Riza Anugrah, Elisabeth Pauli, Ariane Gosal, Ajeng Saraswati, Asri 

Yanuarisa, terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang membantu 

semangat. 

10. Keluarga Besar Soeharko, Terima kasih atas dukungan semua keluarga besar 

atas motivasi untuk penulis 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kesalahan pada tugas akhir 

ini, untuk itu penulis meminta masukan dari berbagai pihak agar menjadi 

mendekati kata “sempurna” yang dapat menambah wawasan dan manfaat bagi 

kita semua dalam berkarya cipta. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan.Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri 

, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapat ridha-Nya. 
 

 

 Bandung,  Januari 2012 

 

 

 Dimas Hendako Putra 

 
  


