KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat,
rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada
Rasulullah SAW serta doa restu dari kedua orang tua, sehingga akhirnya penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Informasi Manajemen
Keuangan di PT. Halia Teknologi Nusantara”. Tugas akhir ini disusun sebagai
syarat memperoleh Gelar Serjana Komputer di Fakultas Teknik Dan Ilmu
Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia.
Penulis menyadari bahwa begitu banyak peran serta dari pihak lain untuk
proses penyelesaian Tugas Akhir ini, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan.
Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1.

Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

2.

Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan wahyunya, sebagai contoh
pedoman hidup di muka bumi.

3.

Ayahanda Suherman, Ibunda Yuyum Yuaningsih, yang selalu memberikan
doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak pernah berhenti baik
secara moril dan materil, serta sebagai alasan bagi penulis untuk tetap
berjuang menyelesaikan pendidikan ini

4.

Bapak Hendra Gani, selaku direktur PT. Halia Teknologi Nusantara yang
telah mengizinkan perusahaannya sebagai tempat penelitian penulis.
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5.

Ibu Rani Susanto, S.Kom, M.Kom. Selaku dosen pembimbing yang telah
banyak meluangkan waktu guna mengarahkan, dan memberikan petunjuk
yang sangat berharga dalam menyusun Tugas Akhir.

6.

Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom. Selaku Dosen Penguji yang telah banyak
meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan petunjuk
yang sangat berharga dalam menyusun Tugas Akhir.

7.

Ibu Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si. Selaku Dosen Wali yang telah
mengarahkan saya selama mengikuti akademik di kampus ini.

8.

Seluruh staf pengajar dosen di lingkungan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan
pengajaran dan didikan sepanjang proses perkuliahan.

9.

Teman Seperjuangan Skripsi Semester Genap (Saeful, Fadli, Rizki, Hamdan,
dan Alifah) yang telah memberikan tawa diwaktu pengerjaan skripsi yang
padat dan sebagi pengingat apabila penulis sedang malas dalam pengerjaan
skripsi

10. Teman Seperjuangan Bimbingan Fahreza, Genta, Bayu, Nadicky, Dicky,
Rum, Arif, dan Ica. Terimakasih atas masukan dan diskusinya selama satu
semester ini

Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dengan segala
kekurangan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari
semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
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