
iii 
 

KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang terindah selain ucapan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhhir ini dengan judul “Perancangan Aplikasi Knowledge 

Warehouse berbasis web ”. Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Strata Satu Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sekali bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini tidak mudah, tetapi tanpa 

bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan 

dengan lancar dan selesai, walaupun memang ada dimana saat penulis merasa lelah dan putus 

asa. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, perkenanlanlah penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Leonard Goeirmanto, ST, M.Sc selaku Dosen Pembibing Akademik yang telah 

memberikan bimbingan dan masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 

dengan tepat waktu. 

2. Bapak Boy Yuliadi, ST, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

memberikan bimbingan dan masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Ibu Desi Ramayanti, S.Kom., MT, selaku Ka.Prodi Teknik Informatika. 

4. Bapak Diky Firdaus, S.Kom., MM, selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi 

Teknik Informatika. 

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis kuliah di 

Universitas Mercu Buana. 

6. Pihak keluarga khususnya ayah, mamah dan kakak yang telah memberikan dukungan, 

semangat, dan Do’a kepada penulis. Serta selalu memberikan senyuman dan candaan saat 

penulis merasa lelah dan putus asa. 

7. Teman-teman Jurusan Teknik Informatika khususnya angkatan 2014, teman-teman UKM 

Radio Mercu Buana yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, do’a, 

pengalaman, dan candaan kepada penulis yang tak pernah penulis lupakan.Serta semua 

pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan. 

Penulis menyadari sekali bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh sekali dari 

sempurna, untuk itu penulis meminta mohon untuk dapat memberikan kritik dan saran yang 
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bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. serta penulis 

mohon maaf sebesar-besarnya jika saat penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini melakukan 

kesalahan baik lisan dan tulisan. 

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca yang nantinya mungkin akan membuat jauh lebih baik kedepannya. 
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