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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kepada ALLAH SWT, atas segala kasih karunia, berkat, dan 

pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam 

meraih gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer. Skripsi ini berjudul “SISTEM INFORMASI MANAJEMAN 

REKRUTMEN DI PT. ED CENTRE ARTAMITRA”. Laporan tugas akhir ini 

sungguh tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adaya bantuan dan dukungan 

dari segala pihak yang ikut andil dalam berbagai aspek selama masa perkuliahan penulis 

di Universitas Komputer Indonesia. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Iswanto dan Ibu Ade Komariah selaku kedua orang tua penulis.  

2. Yth. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer UNIKOM yang telah mengesahkan laporan tugas akhir ini. 

3. Bapak Boby Salahudin selaku Manager HRD di PT Ed Centre Artamitra yang telah 

memungkinkan penulis melakukan penelitian tugas akhir di PT Ed Centre 

Artamitra.  

4. Ibu Utami Dewi Widianti, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah 

sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis hingga 

terselesaikannya laporan tugas akhir ini. 

5. Seluruh dosen dan karyawan UNIKOM, khususnya dosen dan karyawan Program 

Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaiknya 

selama masa perkuliahan. 

6. Teman-teman seperjuangan IF-12/2015 yang telah bersama-sama melewati 

semester demi semester hingga kini ada yang perjuangannya akan berakhir dan ada 

yang masih melanjutkan perjuangannya. 

7. Teman-teman Kosan, Aldi Rahman, Amiril Haz, Danang Arief, Nyoman Cika, 

Kukuh Priyadi, Irfan Fadilah, Miftah Farid, Ricky Andrean Pamungkas, Tomi Tri, 

Aldi Mahadiansyah, Yogi Gunawan yang selalu menyemangati agar cepat 

terselesaikannya tugas akhir ini. 
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8. Teman-teman seperjuangan bimbingan Ibu Utami Dewi Widianti, S.Kom., M.Kom. 

yang saling memberi informasi, doa, serta dukungan. 

9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang memberikan 

bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan 

hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini. 

 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik 

maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya. 
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