KATA PENGANTAR
Alhamdulillahhirabbil’alamin, segala puji dan syukur bagi Allah semata,
kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah saw
beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.
Penghargaan yang tinggi bagi penulis, ditengah-tengah kesibukannya
akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi
Penjadwalan dan Manajemen Risiko Proyek di CV. Ardecon Multi Design. Tugas
akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat kelulusan Ujian Akhir
Sarjana Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini memiliki banyak
kekurangan dan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman yang penulis miliki. Walaupun demikian penulis berusaha menyusun
tugas akhir ini sebaik dan semaksimal mungkin agar tugas akhir ini dapat selesai
tepat pada waktunya. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak
bantuan, dorongan, bimbingan, dan arahan serta dukungan yang sangat berarti dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ayahanda Sabar dan Ibunda Tati Sumiarti serta saudara-saudara yang selalu
meberikan doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak pernah
berhenti baik dalam hal moril maupun materil. Serta sebagai alasan bagi
penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Irfan Maliki, S.T., M.T. selaku dosen wali IF-7/2013 yang telah
memberikan arahan selama masa perkuliahan.
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4. Ibu Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing
yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan
masukan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Riani Lubis, S.T., M.T. selaku dosen reviewer yang telah memberikan
masukkan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia
(UNIKOM) yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan sepanjang
proses perkuliahan.
7. Bapak Abdullah selaku Site Manager, Bapak Bondan selaku Supervisor dan
Ibu Eka selaku staff ADM di CV. Ardecon Multi Design atas kerjasama dan
informasi yang telah diberikan.
8. Siti Ekawati, yang memberikan semangat dan dukungan dalam proses
penyusunan tugas akhir ini.
9. Yudha Permana, Purwanto, Anggi Putri Pradena, Danie Anwar, Alfatah
Guru Putra, Putri Legina, Febriansyah, Arie Luthfi, Ade Yudistira serta
teman-teman mahasiswa IF-7 angkatan 2013 yang tidak bisa saya ucapkan
satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa.
10. Teman-teman seperjuangan bimbingan dengan dosen pembimbing Ibu
Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom.
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.

Bandung, Maret 2019
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