
KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Distribusi di PT. Arderama Mandiri” 

dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi 

salah satu syarat kelulusan untuk program Strata I, program studi Teknik Informatika di Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. 

Melalui kata pengantar ini, disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam meluangkan waktu dan 

pemikirannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Berikut pihak-pihak yang telibat dalam 

penelitian ini. 

 

1. Allah SWT atas bantuan dan izin-Nya penelitian ini bisa terselesaikan. 

2. Keluarga dan Keluarga Besar Ayah Drs.Mahyudin & Ibu Tasmeli, serta adik-adik Fadli 

Frima, Muhammad Azis, Muhammad Fauzi dan Dira Ayu Nur Syifa yang telah 

mendukung dan selalu mendoakan untuk kelancaran dalam penelitian ini. 

3. Ibu Sufaatin,S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, 

memberikan masukan, dan membantu baik dalam proses bimbingan, seminar ataupun 

sidang dalam penelitian ini. 

4. Ibu  Anna Dara Andriana, S.Kom., M.Kom. selaku reviewer yang telah memberikan 

masukan untuk perbaikan pada penelitian ini. 

5. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. Selaku Penguji 3 yang telah memberikan masukan 

dan saran kepada penulis. 

6. Ibu Nelly Indriani , S.Si., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

7. Bapak Irawan, S.T., M.T. selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis selama 

mengikuti akademik di kampus ini. 

8. Keluarga IF-14 Angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 

9. Teman Kostan, Sahabat dan Para Anak Ayah, Winda Dwi Asty, Endang Firman, Eka 

Daniansyah, Lala Suprianto, Devi Herawan, Naufal Sidqi, Rizky Rohimat, Indra Natsir, 



Arighi Adzaeni, Rhandy Wadhika, Aep Saepudin dan Asep Santana yang telah membantu 

penulis dalam memberikan pengalaman dan membantu penulis menyelsaikan penelitian 

ini. 

10. Beserta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya. 

 

Mohon maaf apabila untuk segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini, baik di dalam 

isi, maupun dalam pengetikan, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, 

semoga penelitian ini bisa berguna bagi mahasiswa atau pihak lain yang tertarik. 

 

 Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

 

Penulis 

 


