KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek di PT. Syapril
Janizar” sebagai syarat menyelesaikan program studi Strata I jurusan Teknik
Informatika pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer
Indonesia.
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kekurangan. Harapan dari penulis, skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penulis serta umumnya untuk pembaca.
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terselesaikan. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :
1. Allah SWT atas segala kelancaran serta kemudahan selama penyusunan
tugas ini.
2. Keluarga penulis Bapak Udin Wahyudin, Ibu Yati Hayati, dan Kakak
Mahya Wahyudin dan Oki Rosandi yang telah banyak memberikan
bantuan, doa serta selalu memberikan dukungan agar penulis dapat
berhasil.
3. Kiki Fitria Zakiyati Isnaniah sebagai orang yang spesial bagi penulis,
terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
4. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing penulis yang
dengan senantiasa sabar selalu mengarahkan dan membimbing penulis
dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
5. Ibu Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom. selaku dosen penguji satu
serta reviewer penulis.
6. Ibu Riani Lubis, S.T., M.T. selaku dosen penguji ketiga penulis.
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7. Bapak Syapril Janizar, ST.,MT selaku Direktur di PT. Syapril Janizar.
8. Ibu An An Anisa Rida, ST., MT selaku Manajer di PT. Syapril Janizar.
9. Bapak Irfan Maliki, S.T., M.T. selaku dosen wali IF-8 angkatan 2012.
10. Teman- teman sekolah yang sudah seperti keluarga penulis yaitu Teguh,
Darussalam, Imam, Arif, Alif, Asep, Chandra, Gilang, Tedi, Rohman
yang selalu menemani, menyemangati dan mendo’akan penulis.
11. Guru mengaji penulis dan teman – teman mengaji penulis yang selalu
mendo’akan penulis supaya bisa menyelesaikan kuliah.
12. Saudara – saudara penulis telah banyak memberikan bantuan, doa serta
selalu memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil.
13. Teman-teman kuliah terdekat penulis yaitu Rakha, Nendi, Juniar,
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Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis terima
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
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