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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu 

persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Informatika 

Universitas Mercu Buana. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam melaksanakan dan menyusun laporan laporan kerja 

praktek ini, baik berupa tenaga, pikiran, pengarahan, serta bimbingan yang diberikan.  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Andi Nugroho, S.T, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

telah membimbing penulis dengan semua dukungan, masukan, nasihat, semangat, dan 

ilmunya dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Desi Ramayanti, S.Kom, MT selaku ketua Program Studi Teknik Inforatika 

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Sabar Rudiarto, M.Kom. selaku dosen pembimbing akademik mahasiswa 

regular 2 angkatan 2010 s.d. 2013. 

4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis 

menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana. 

5. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil serta 

tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan cinta yang tulus yang tulus sejak 

kecil. 

6. Rekan-rekan GIS dan WallStreet yang selalu memberikan dorongan, semangat dan 

bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

7. Saudara, sahabat dan kawan-kawan seperjuangan di jurusan Teknik Informatika 

Kampus Menteng Universitas Mercu Buana angkatan 2013 yang tidak bisa penulis 

disebutkan namanya satu per satu. 

8. Beserta semua pihak yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini.  

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini dan 

membantu menyelesaikan masa pendidikan Strata Satu (S-1). 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih belum sempurna dan juga 

masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan akan pengetahuan penulis serta bahan-

bahan penelitian yang ada. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kemajuan akan ilmu pengetahuan penulis dan demi tercapainya 

kesempurnaan laporan tugas akhir ini. 

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Jakarta,    Agustus 2018 
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