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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrohim  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“Pembangunan Sistem Informasi Supply Chain Management Di PT. Reclays 

Purnama Cipta” sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata I (S1) 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer pada 

Universitas Komputer Indonesia dapat diselesaikan sebagaimana semestinya. 

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini memiliki banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman yang penulis miliki. Walaupun demikian penulis berusaha 

menyusun tugas akhir ini sebaik dan semaksimal mungkin agar tugas akhir ini dapat 

selesai tepat pada waktunya. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat 

banyak bantuan, dorongan, bimbingan, dan arahan serta dukungan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT karena dengan izin-Nya tugas akhir ini dapat terselesaikan.  

2. Kedua Orang tua tercinta yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, 

dukungan dan materi untuk kelancaran dalam penelitian hingga saat ini. 

3. Ibu Anna Dara Andriana, S.Kom., M.Kom. Selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan masukan dan arahan, serta membantu baik dalam proses 

bimbingan, seminar ataupun sidang dalam penelitian ini.  

4. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom. Selaku dosen reviewer yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan untuk perbaikan pada penelitian ini. 

5. Ibu Tati Harihayati Mardzuki, S.T., M.T. selaku penguji 3, yang juga telah 

memberi banyak saran yang membangun. 

6. Ibu Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom. selaku wali dosen yang telah 

membimbing dari sejak semester awal sampai semester akhir. 
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7. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer. 

8. Seluruh Dosen dan staf pengajar program studi Teknik Informatika 

Universitas Komputer Indonesia. 

9. Teman-teman yang dibimbing oleh Ibu Anna Dara Andriana, S.Kom., 

M.Kom. 

10. Teman-teman IF-5 angktan 2014 yang telah bersama-sama melewati 

perkuliahan yang penuh dengan tantangan. 

11. Seluruh teman-teman beserta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terimakasih telah memberikan segala bantuannya untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. PT. Reclays Purnama Cipta yang telah mengizinkan saya untuk melakukan 

penelitian di perusahaannya. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan 

membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Mohon maaf apabila untuk 

segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini, baik di dalam isi, maupun dalam 

pengetikan, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, 

semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa atau pihak-pihak 

yang membutuhkan. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Bandung, Agustus 2019 
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