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KATA PENGANTAR 

 

    ﷽ 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat 

serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul 

“Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek di PT. 

DATAQUEST LAVERAGE INDONESIA” yang dimana untuk memenuhi salah 

satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana 

Komputer Strata Satu pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknis dan 

Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. 

Penghargaan dan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak 

keluarga serta teman-teman sekalian yang dimana telah mencurahkan segenap cinta 

dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat 

atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, 

dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang 

terhormat, yakni Yth. Rani Susanto, S.Kom.,M.Kom., selaku Dosen Pembimbing, 

yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing 

Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin 

mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :  

1. Saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan do’a dan semangat. 

2. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

3. Yth. Ibu Nelly Indriani W, S.Si., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Komputer Indonesia. 

4. Yth. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom., selaku penguji yang telah banyak memberi 

masukan dalam proses penyusunan skripsi ini. 
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5. Yth. Bapak Irawan Afrianto, S.T., M.T. selaku dosen wali yang telah 

memberikan banyak arahan selama mengikuti proses akademik di kampus. 

6. Seluruh dosen dan staf sekretariat Program Studi Teknik Informatika yang telah 

memberikan pengajaran sepanjang proses. 

7. Segenap staf yang ikut berpartisipasi dalam penelitian di PT. DATAQUEST 

LAVERAGE INDONESIA atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan. 

8. Keluarga Besar mahasiswa kelas IF-9 angkatan 2016 yang telah bersama-sama 

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

Ikhwanu Arriyadh T, Ikbal Dzoel, Khoerul, William G, Muhammad Azraqi, 

Agung Nugraha, Riyan Bahar dan lainnya yang telah banyak membantu dalam 

segala hal pada penyusunan Skripsi ini. 

9. Ikhwanu Arriyadh, Rizki Fauzi, Khoerul dan Muhammad Ikbal sebagai rekan 

tukar pikiran dalam mencari solusi dan penyelesaian masalah pada skripsi ini. 

10. Untuk semua pihak semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. 

 

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 

akhir ini. 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 dan semoga tulisan ini dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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