
v 

 

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 

Kerja Praktek dengan judul “PERANGKAT LUNAK SISTEM ABSENSI 

KARYAWAN PADA BAGIAN TATA USAHA DI PUSAT SURVEI GEOLOGI”  

ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat dalam kelulusan 

mata kuliah Tugas Akhir dengan bobot 6 SKS di Jurusan Sistem Informasi 

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. Papa dan Mama yang telah memberikan kasih sayang tiada henti serta 

dorongan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan 

laporan Tugas Akhir  ini. 

2. Kakak ku tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun 

semangat hingga terselesaikannya penulisan laporan Tugas Akhir  ini. 

3. Saudara – saudara ku tercinta di manapun yang tiada henti - hentinya 

menanyakan terus kapan lulus nya…Hatur Nuhun pisan. 

4. Bapak Rozahi., selaku kepala Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama  atas nasehat, bimbingan, dukungan dan 

kebijaksanaannya selama ini. 



vi 

 

5. Ibu Sri Lestari Ir., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

petunjuk, nasehat serta pengarahan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir   

ini. 

6. Saudara – saudaraku ku di SI 2004, Ridha, Nana, Ayu, Ewok, Amhien dan 

Yunda. Thanks for support. Ayo donk kalian semangat..!!!. 

7. Dan semua orang serta seseorang yang telah mewarnai hidup ku selama  ini 

terima kasih. 

8. 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. 
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