KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Penerapan Metode Declining Balance
Pada Sistem Informasi Management Aset Di PT Pos Indonesia (Persero) Regional
5 Bandung” sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi starta 1 jurusan
Teknik Informatika pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas
Komputer Indonesia.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini,
masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap
laporan tugas akhir ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi
pembaca.
Selain itu, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tugas akhir ini
dapat terselesaikan sebagai mana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1. Allah SWT atas segala pertolongan, petunjuk, ilmu dan kemudahan
selama pengerjaan tugas akhir ini.
2. Orang tua, Ade dan keluarga yang saya cintai karena Allah SWT, Bapak
Hartono Ibu deudeu yang selalu memberikan dukungan do’a, semangat
dan dukungan moril serta materil.
3. Bapak Dr.Ir.Herman S.Soegoto, MBA. Sebagai Dekan Fakultas Teknis
dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.
4. Ibu Nelly Indriani W, S.Si., M.T. Sebagai Ketua Jurusan Teknik
Informatika Universitas Komputer Indonesia.
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5. Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.Kom. Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen
Wali IF-3 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dalam
penyusunan tugas akhir ini.
6. Ibu Sufaatin, S.Kom., M.Kom. Selaku Reviewer atau penguji yang telah
memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak Yonaka Budibriliana, selaku pembimbing di PT Pos Indonesia
(Persero) Regional 5 Bandung atas bantuan dalam menjelaskan materi
untuk penyusunan tugas akhir ini.
8. Seluruh sahabatku Russy M, Izyan A, Ade Ismayani R, Pratiwi A, Hani
Hotimah yang telah membantu dalam memperjuangkan tugas akhir ini
bersama-sama sekaligus teman bahagia bersama.
9. Giardi Fahmi yang telah membantu serta mendukung dan memberikan doa
dalam tugas akhir ini.
10. Teman – teman kelas IF-3 angkatan 2015 yang telah bersama – sama
melawati masa kuliah, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Pihak – pihak lain yang juga membantu penulis untuk dapat
menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis
terima dengan kebaikan yang berlipat dan harapan penulis semoga laporan skripsi
ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan khususnya PT Pos Indonesia
(Persero) Regional 5 Bandung.

Bandung, Agustus 2019
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