
KATA PENGANTAR 

 Alhamudillah, puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendak-

Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi 

Administrasi Data Kependudukan Pada Kantor Desa Cikalong Kabupaten Karawang”. 

 Penulisan tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Studi Manajemen Informatika Jenjang Diploma Tiga Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

 Pada penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan 

penulis. Oleh sebab itu dengan hati terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun sehingga penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang ada di kemudian hari. 

 Adapun dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak semata-mata hasil kerja penulis 

sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu 

baik secara materi maupun secara spiritual. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

1. Allah SWT atas karunia-Nya yang telah memberi nikmat, keselamatan dan 

kekuatan kepada penulis. 

2. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

3. Assoc. Prof. Dr. Ir. Herman S Soegoto, MBA selaku Dekan Fakultas teknik 

dan Ilmu Komputer Universitas komputer Indonesia. 

4. Dr. Wartika. S.Kom., MT selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 



5. Agus Nursikuwagus, ST., MM., MT selaku Dosen Wali yang selalu memberi 

nasihat, dukungan, dan semangat selama ini. 

6. Imelda, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan 

membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama penyusunan Tugas 

Akhir ini.. 

7. Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Penguji penulis yang sudah 

memberikan masukan dan saran kepada penulis selama penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

8. Para Dosen Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia yang telah menjadi jalan ilmu bagi 

penulis selama ini. 

9. H. Lili Hermanto selaku Kepala Desa Cikalong yang telah banyak membantu 

penulis dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini. 

10. Keluarga tercinta Mamah dan Papah terimakasih atas keikhlasan, kesabaran 

dan pengorbanan untuk setiap langkah serta tutur kata dan do’a nya selama ini. 

11. Para pegawai Desa Cikalong yang telah membantu dalam kegiatan penelitian. 

12. Lu’lu Atul Auliya dan Inhan Ali terimakasih atas bantuan, do’a dan supportnya 

yang tidak pernah henti sehingga penulis tidak menyerah ditengah-tengah 

pekerjaan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

13. Fandi Ahmad Bardan dan Rantika Kristianingsi terimakasih atas do’a yang 

selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga penulis semangat dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini.  

14. Rekan-rekan mahasiswa/i MI-1 angkatan 2018 atas kebersamaan, dorongan, 

dan masukkannya selama ini. 



15. Teman-teman Program Studi Manajemen Informatika dan semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 Akhir kata penulis ucapkan semoga semua pihak yang telah membantu selama 

penyusunan Tugas Akhir ini mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin.. Penulis 

berharap semoga hasil dari Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi pembaca. 
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