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Dengan mengucapkan Bismillahi Rahmani Rahim, rasa syukur kepada 

Allah SWT, atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

merampungkan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek 
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diberikan kepada penulis.
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mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang 

terhormat, yakni Yth. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing, 
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mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada : 
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5. Seluruh dosen dan staf sekretariat Program Studi Teknik Informatika yang 

telah memberikan pengajaran sepanjang proses.

6. Segenap staf yang ikut berpartisipasi dalam penelitian di PT. BAHASA 

KINERJA UTAMA atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan, 

khususnya Bapak Wahyu selaku Manajer Proyek.

7. Keluarga Besar mahasiswa kelas IF-7 angkatan 2015 yang telah bersama-

sama melawati masa kuliah dan juga memberi dukungan dan doa, terutama 

untuk seluru keluarga kosan FITI yang telah banyak membantu dalam segala 

hal pada penyusunan Skripsi ini.

8. Rosit Cahyadi, Rai Munazat, Khairul Amin, Nusantara Dwi, Adi Lasylva, 

Faisal Al Fikri, Ahmad Fauzi sebagai rekan tukar pikiran dalam mencari 

solusi dan penyelesaian masalah pada skripsi ini.

Keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam 

pembuatan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis akan 

selalu menerima segala masukkan yang ditujukan untuk menyempurnakan tugas 
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