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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puja dan puji kepada kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 
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Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, namun 
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kepada pembimbing dan orang terdekat yang telah mendukung penulis untuk 
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menyampaikan banyak terimakasih kepada : 

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Keluarga besar yang selalu mendukung yaitu Herdis Suhardiman S.H 
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dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan, doa dan pengertiannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT. Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Bapak Dedeng Hirawan, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah membantu penulis dengan bimbingan-Nya dan kesabaran-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
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depan bagi bangsa dan negara. 
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Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 
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