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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai dalam setiap langkah, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Aplikasi Lowongan Kerja dan 

Penerimaan Pelamar Menggunakan Metode Weighted Product Berbasis WEB 

dengan baik. 

Selama penyusunan tugas akhir ini penulis menerima banyak dukungan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah mendampingi penulis 

menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang atas segala limpahan karunia-Nya senantiasa 

memberikan nikmat dan kemudahan bagi penulis, sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 
 

2. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, restu, 

kasih sayang serta motivasi yang tak henti-henti kepada penulis. 
 

3. Bapak Wachyu Hari Haji, S.Kom., MM, selaku dosen pembimbing tugas akhir 

yang telah berbaik hati memberikan arahan, masukan, motivasi dan bimbingan 

dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
 

4. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis berkuliah di 

Universitas Mercu Buana. 
 

5. Serta rekan – rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, khususnya 

mahasiswa/i sistem informasi Universitas Mercu Buana angkatan 2014 yang telah 

membantu penyelesaian tugas akhir ini. 

Walaupun tidak banyak terjadi kendala yang berarti dalam penyusunan tugas akhir ini, 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan 

hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 
 

 
 

Akhir kata, penulis berharap penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberi 

manfaat  bagi semua pihak terkait, baik bagi pribadi penulis, dosen dan rekan-rekan 

mahasiswa Universitas Mercu Buana, serta masyarakat pada umumnya. 

 

        Jakarta, 8 Juni 2018 

 

        Ellin Lasona Putri 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




